
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

•• اأبوظبي-وام:

�أم�س  ظهر  تاريخية  حلظات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شهدت 
�لأثنني يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر� حيث �لتف �شعب �لإمار�ت 
وقيادته حول علم �لدولة ووقفو� له يف وقت و�حد وهتفو� بند�ء و�حد 
لتظل ر�يته خفاقة �أبية تقدمهم يف ذلك �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
حيث رفع �لعلم يف مدينة ز�يد �لع�شكرية مع ت�شكيلة من �لقو�ت �جلوية 

و�لربية و�لبحرية من قو�تنا �مل�شلحة.
و�أكد �شموه يف كلمة وجهها لهم �أن هذ� �لعلم رفعه قبلهم ز�يد ور��شد 
و�إخو�نه و�أخل�شو� له وبذلو� حياتهم من �أجله وجاء من بعدهم مئات 
�لآلف من �بناء �لإمار�ت �لذين �ق�شمو� على خدمة هذ� �لعلم وحمايته 

وبذل �لروح من �أجله ليظل مرفوعا على كل ذرة من تر�ب �لإمار�ت.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بعد رفعه �لعلم 
 .. ز�ي��د  ب��د�أه��ا  م�شرية  تكملون  �ليوم  �أنتم  �مل�شلحة:  للقو�ت  كلمته  يف 
 .. �لوطن  �أرج���اء  كافة  يف  �لعمل  ف��رق  �آلف  وت�شم   .. خليفة  ويقودها 
م�شرية �شيدت دولة .. وغر�شت لها علما يف �شماء �لأمم .. وبنت �إن�شانا .. 

ورفعت بنيانا.. وو�شل خريها وعطاوؤها كافة �أرجاء �ملعمورة.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه جن���دد �ل��ع��ه��د و�ل��وع��د ل�شعب �لإم�����ار�ت ع��ل��ى خدمته 
�لإمار�ت  �أجله ولعلم  �ل��روح من  �لإم���ار�ت على بذل  ورفعته.. ول��ر�ب 
على �لإخال�س له وتر�شيخ مكانته عا�س علمنا .. وعا�س �حتاد �إمار�تنا.. 

وعا�شت بالدنا عزيزة �أبية.
 .. �أو عالمة بل هو ع��زة ورفعة وك��ر�م��ة  ر�ي��ة  وق��ال �شموه علمنا لي�س 
�ملخل�شون يف  �لإم��ار�ت  �أبناء  .. و يرفعه  �مل�شلحة  �لقو�ت  يحميه رجال 

كل مكان.
)�لتفا�شيل �س2(

   

حممد بن زايد ي�أمر ب�إطالق ا�سم 
حممد بن را�سد على اأعلى برج يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�آل  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أمر �لفريق  �لدولة حفظه �هلل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة باإطالق 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ��شم 
�أعلى برج  دب��ي رع��اه �هلل على  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  �أبوظبي. جاء ذلك يف كلمة �شمو  يف 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  م�شت�شار 
�أبوظبي خالل �فتتاحه �ليوم برج حممد بن ر��شد بالتز�من مع يوم 
�لعلم �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  تويل  يوم  باإعالن  مكتوم 

نهيان مقاليد �حلكم يوما لالحتفاء بالعلم �لوطني.
ح�شر حفل �لفتتاح �لذي �أقيم �م�س يف �لعا�شمة �أبوظبي �شمو �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن ز�يد 
�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد 

�أبوظبي و�أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و�مل�شوؤولون.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد يرفع علم �لإمار�ت رمز �لعزة و�لرفعة و�لكر�مة  )و�م( 

رفع علم الدولة يف مدينة زايد الع�سكرية مب�ساركة وحدات برية وبحرية وجوية من القوات امل�سلحة 

حممد بن را�سد: ع��ش علمن� .. وع��ش احت�د اإم�راتن� .. وع��ست بالدن� عزيزة اأبية

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�ملناه�شة  �ل�شر�ئيلية  �لن  �ل�����ش��الم  ح��رك��ة  �علنت 
لال�شتيطان �لثنني �ن وز�رة �لد�خلية �ل�شر�ئيلية 
�ع��ط��ت �ل�����ش��وء �لخ�����ش��ر مل�����ش��روع ب��ن��اء 500 وحدة 

��شتيطانية جديدة يف �لقد�س �ل�شرقية �ملحتلة.
وقالت حاغيت �وفر�ن من �ل�شالم �لن لوكالة فر�ن�س 
 500 ب��ن��اء  ح��ول  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  “قر�ر  �ن  ب��ر���س 
وحدة �شكنية يف حي رمات �شلومو �ل�شتيطاين ياأتي 
بعد �عالن رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتانياهو �ل�شبوع 
�لقد�س  يف  �ل�شتيطان  بت�شريع  �شيقوم  �ن��ه  �ملا�شي 
�ل�شرقية �ملحتلة. وكانت �حلكومة �ل�شر�ئيلية قررت 
يف 27 من �كتوبر �ملا�شي ت�شريع بناء نحو �لف وحدة 

�شكنية ��شتيطانية يف )جبل �بو غنيم(.

على �شعيد �خر هدمت قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي 
�م�س بال �شابق �إنذ�ر منازل تعود لع�شر�ت �ل�شنني يف 
�ل�شفة  ب�شمال  نابل�س  �شرقي  جنوب  �لطويل  قرية 

�لغربية وفقا لنا�شط فل�شطيني.
و�أفاد با�شم �شليم �لنا�شط �شد �ل�شتيطان يف �لقرية 
�آليات  باأكرث من ع�شر  ق��و�ت �لحتالل م�شنودة  ب��اأن 
�لقرية  دهمت  ع�شكريتني  وجر�فتني  جند  وناقالت 
لعائلة  �ثنان  منازل،  ثالثة  بهدم  وبا�شرت  �شباحا، 
�ملو�طن �أ�شامة �أن�س، و�لثالث للمو�طن بهاء معروف. 
�ملو�طنني  تبلغ  مل  �لح��ت��الل  ق���و�ت  �إن  �شليم  وق���ال 
م�شبقا بالهدم ومل متهلهم لإخر�ج �أغر��شهم. وتابع 
قبل  �أي  �ل�شنني  ع�شر�ت  منذ  مبنية  �ملنازل  ه��ذه  �أن 
قدوم �لحتالل و�أن �أ�شحابها كما �أهايل �لقرية كلهم 

ميلكون �أور�قا تثبت ملكيتهم لها.
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التنظيم الإرهابي ي�سيطر على ثاين اأكرب حقل للغاز يف �سوريا

التح�لف يدمر اآلي�ت لداع�ش والب�سمركة تتقدم يف كوب�ين
•• عوا�صم-وكاالت:

لتنظيم  تابعة  �ليات  �لدويل  �لتحالف  دمرت طائر�ت 
ك��ان��ت يف طريقها  ���ش��وري��ا  �شمال  �لإره���اب���ي يف  د�ع�����س 
�ىل م��دي��ن��ة ع���ني �ل���ع���رب، يف وق����ت ق����ال ق��ائ��د قو�ت 
�لبي�شمركة، �لتي دخلت مدينة كوباين، �لعقيد �أحمد 
يف  �لتنظيم  جتمعات  ق�شفت  �لتي  ق��و�ت��ه  �إن  غ���ردي، 
 ، �ل��ك��ردي��ة  �ل�شعب  حماية  ل��وح��د�ت  م�شاندتها  �ط���ار 

حتقق تقدماً يف �شاحة �لقتال د�خل �ملدينة. 
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�������ش���وري حل��ق��وق �لن�������ش���ان يف بريد 
�ل����دويل عدة  �ل��ت��ح��ال��ف  �ل���ك���روين ق�شفت ط���ائ���ر�ت 
بر�شا�شات  م��زود  بع�شها  د�ع�س  لتنظيم  تابعة  عربات 
منبج  ملدينة  �لغربي  بالريف  �لقرة  منطقة  يف  ثقيلة 
�لو�قعة يف ريف حلب �ل�شمايل �ل�شرقي ما �دى مل�شرع 

وجرح عدد من مقاتليه.
�ن �لليات  �لرحمن  �ملر�شد ر�مي عبد  و�و�شح مدير 
كانت متجهة  يعرف عددها  بالكامل ومل  �لتي دمرت 
ملوؤ�زرة  بالكردية(  )ك��وب��اين  �ل��ع��رب  ع��ني  مدينة  نحو 

مقاتلي �لتنظيم يف �ملدينة.
�شوريا  يف  �لكردية  �مل��دن  ثالث  �لعرب،  عني  وتتعر�س 
�شبتمرب  �يلول   16 و�لو�قعة يف حمافظة حلب، منذ 
لل�شيطرة  د�ع�����س يف حم��اول��ة  تنظيم  م��ن  ه��ج��وم  �ىل 

عليها، ويقوم �ملقاتلون �لكر�د مبقاومة �شر�شة.

و����ش���ه���دت ع���ني �ل���ع���رب �م�������س ت���ب���ادل لط�����الق �لنار 
و��شتباكات متقطعة بني مقاتلي وحد�ت حماية �ل�شعب 

وم�شلحي تنظيم د�ع�س على حماور عدة.
كرد�شتان  �قليم  م��ن  �لت��ي��ة  �لب�شمركة  ق��و�ت  وق��ام��ت 

�لعر�ق بق�شف جتمعات للتنظيم يف �ملدينة.
ح�شابها  على  بيان  يف  �ل�شعب  حماية  وح��د�ت  و�علنت 
�ىل  �ن�شمت  �ل��ت��ي  �لب�شمركة  ق���و�ت  �ن  ت��وي��ر  ع��ل��ى 
مع  م�شركة  عملية  يف  ���ش��ارك��ت  ك��وب��اين  يف  �مل��ق��اوم��ة 
وح��د�ت��ن��ا و����ش��ت��ه��دف��ت �لره��اب��ي��ني �مل��ت��م��رك��زي��ن قرب 

كوباين باملدفعية �لثقيلة.
بارز�ين  م�شعود  �لعر�ق  كرد�شتان  �قليم  رئي�س  و�علن 
�ل�شبوع �ملا�شي �ن �لكر�د يف عني �لعرب �بلغوه �نهم 
�لب�شمركة بل �ىل  ق��و�ت مقاتلة من  ل يحتاجون �ىل 
هي  �ر�شالها  مت  �لتي  �ل��ق��و�ت  �ن  م�شيفا  دع��م،  ق��و�ت 

فقط قوة ��شناد وتاأمني �لدعم.
ون�شف  �شهر  نحو  منذ  �مل�شتمرة  �مل��ع��رك��ة  و��شبحت 
�لدولة  تنظيم  �شد  �ل�شمل  للحرب  رم��ز�  كوباين  يف 
نحو  �ملدينة  على  �لهجوم  بدء  منذ  وقتل  �ل�شالمية. 

�لف �شخ�س، غالبيتهم من مقاتلي هذ� �لتنظيم.
من جهة �أخرى، �أعلن متطرفو� د�ع�س يف �شوريا �أم�س 
حم�س  حمافظة  يف  للغاز  حقل  على  �شيطرو�  �أن��ه��م 
ي�شيطرون  للغاز  �أكرب حقل  �لبالد، وهو ثاين  بو�شط 

عليه خالل ��شبوع بعد معارك مع �لقو�ت �حلكومية.

فل�شطينيون يعاينون �أغر��س منزلهم �لذي هدمته �شلطات �لحتالل يف �ل�شفة �لغربية )� ف ب(

�ل�شب�شي �أمام �شريح بورقيبة

طالب ال�سكان باإخالء اأحياء يف املدينة

اجلي�ش الليبي ي�سن عملية كبرية يف بنغ�زي واإ�س�بة �سفينة حربية

•• الفجر – تون�س - خا�س

�لنتخابية  �حل���م���ل���ة  �ن��ط��ل��ق��ت 
قوي  بن�شق  تون�س  يف  �لرئا�شية 
و�إي�����ق�����اع م���ت�������ش���ارع خ���ا����ش���ة بني 
�لباجي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ني  �مل��ر���ش��ح��ني 
ند�ء  ح��زب  رئي�س  �ل�شب�شي  قائد 
�لأب������رز ح�شب  �مل��ر���ش��ح   ، ت��ون�����س 
��شتطالعات �لر�أي وح�شب نتائج 
و�ملن�شف  �لت�شريعية،  �لنتخابات 
نف�شه على  �ل��ذي يقدم  �مل��رزوق��ي 
�نه مر�شح �لثورة يف مو�جهة من 
�لقدمي ورموز  يعتربهم �حلر�س 

�لنظام �ل�شابق.
وفيما �نطلق �ل�شب�شي من رو�شة 
يف  �ملن�شتري  مبدينة  بورقيبة  �آل 
�لقوى  جتميع  �إىل  هادفة  ر�شالة 
�حلديثة،  ت��ون�����س  ع���ن  �مل���د�ف���ع���ة 
�ملوؤقت  �ل��رئ��ي�����س  م��ن��اف�����ش��ه  ف�����اإن 
�ملرزوقي  �ملن�شف  وليته  �ملنتهية 
�شغري  ف�������ش���اء  يف  �حل���م���ل���ة  ب������د�أ 
بالعا�شمة تون�س و�أمام �ملئات من 

�أن�شاره.
هذ� �لختيار يوؤكد حرب �لرموز 

احلوثيون ي�ستولون على 
مديرية جبل راأ�ش ب�حلديدة

•• �صنعاء-وكاالت:

�أفاد م�شدر �أمني ميني، �أن م�شلحني حوثيني ب�شطو� �شيطرتهم، �م�س، 
على مديرية جبل ر�أ�س، مبحافظة �حلديدة، غربي �لبالد.

م�شلحني  �إن:  هويته،  �لك�شف عن  ع��دم  �لأم��ن��ي، مف�شاًل  �مل�شدر  وق��ال 
حوثيني �شيطرو� على مديرية جبل ر�أ�س، بع�شر�ت �لأطقم �مل�شلحة.

و�أ�شاف: �حلوثيني ��شتولو� على كافة �لنقاط �لأمنية يف �ملديرية، مبا 
يف ذلك �إد�رة �أمن �ملديرية، بعد �ن�شحاب م�شلحي �لقاعدة منها.

ومل ي�شدر �أي تعقيب من قبل �ل�شلطات �لر�شمية حول هذ� �لو�شع يف 
جبل ر�أ�س.  وكان م�شلحو تنظيم �لقاعدة �شيطرو�، على مركز مديرية 
�أدت �إىل مقتل عدد  جبل ر�أ���س، بعد ��شتباكات عنيفة مع رج��ال �لأم��ن، 
من �جلنود، �إل �أنهم قررو� �لن�شحاب . وقالت وز�رة �لد�خلية �ليمنية، 
لتنظيم  �عتد�ء  �إث��ر  �ل�شبت،  ي��وم  قتلو�،  منت�شبيها،  من  جندياً   19 �إن 
متز�من،  وقت  يف  �ملديرية  �أم��ن  و�إد�رة  �أمنيتني،  نقطتني  على  �لقاعدة 
بح�شب موقع �ل��وز�رة �لإلكروين. و تكمن �أهمية ر�أ�س جبل، يف قربها 
�شيطر  و�لتي  �لبالد،  و�شط  �إب،  ملحافظة  �لتابعة  �لعدين،  من مديرية 

عليها تنظيم �لقاعدة يف منت�شف �أكتوبر ت�شرين �لأول �ملا�شي.

الرئي�ش االنتق�يل لبوركين� ف��سو: 
�سن�سلم ال�سلطة لهيئة انتق�لية 

•• واجادوجو-رويرتز:

قال �لرئي�س �لنتقايل يف بوركينا فا�شو �للفتنانت كولونيل �إيز�ك زيد� 
�نتقالية  حكومة  �إىل  �شريعا  �ل�شلطة  �شي�شلم  �جلي�س  �إن  �لثنني  �م�س 
�جلي�س  ب��اأن  �لتهامات  لتفنيد  حماولة  يف  تو�فقية  �شخ�شية  تر�أ�شها 
من  ملجموعة  زي���د�  وق���ال  ع�شكري.  �ن��ق��الب  يف  �ل�شلطة  على  ����ش��ت��وىل 
�لعا�شمة و�جادوجو روؤيتنا للو�شع هي  �لدبلوما�شيني و�ل�شحفيني يف 
�أن تت�شلم هيئة �نتقالية �ل�شلطات �لتنفيذية يف �طار د�شتوري �شن�شرف 

عليه بدقة.�إل �أنه مل يحدد فرة زمنية حلدوث هذ� �لنتقال.
�لدولة  و�إد�رة  �ل�شلطة و�جللو�س يف مكان  ل�شنا هنا لغت�شاب  و�أ�شاف 

و�منا للم�شاعدة على خروج �لبالد من هذ� �لو�شع.
�م�س  �زم��ة عقدت يف وقت متاأخر  �جتماعات  �عقاب  �لع��الن يف  وياأتي 
�لول بني زيد� وزعماء �ملعار�شة بعد �أن جتمع �لف �لأ�شخا�س للتنديد 

بتعيينه يف ميد�ن �ل�شعب بو�شط �لعا�شمة.

يف �لنتخابات �لرئا�شية �لتون�شية 
�لزعيم  �أّن  �إىل  خ��ا���ش��ة  وي��وؤ���ش��ر 
�لدولة  ب���اين  ب��ورق��ي��ب��ة  �حل��ب��ي��ب 
�لتون�شية �حلديثة حا�شر بالغياب 
�لأ�شخا�س  يتجاوز  �لتناف�س  و�ن 
�لنموذج  بني  �شر�ع  �إىل  ليتحول 
�لغلبة  له  كانت  �ل��ذي  �لبورقيبي 
يف �لنتخابات �لت�شريعية ومنوذج 
ه���وي���ت���ه بعد  ت��ت��ب��ل��ور  ج���دي���د مل 
ولكن ل تخفى �أبعاده �لإ�شالمية 

�ملن�شف  مر�شحه  ك��ان  و�ن  حتى 
�ملرزوقي رئي�س حزب �ملوؤمتر. 

�شينما  ق���اع���ة  �خ���ت���ار  �مل����رزوق����ي 
للعا�شمة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل�����ش��ارع  يف 
�ملتخلي  �ل��رئ��ي�����س  ف��ي��ه  و�ج��ت��م��ع 
بنحو 600 من �أن�شاره ، �أغلبهم 
م��ن رو�ب����ط ح��م��اي��ة �ل��ث��ورة �لتي 
تطالب مكونات �ملجتمع �ملدين يف 

تون�س بحلها. 
)�لتفا�شيل �س17(

•• بنغازي-وكاالت:

�م�س  ليبيا  ب�شرق  ب��ن��غ��ازي  ميناء  ق��رب  عنيف  ق��ت��ال  �ن��دل��ع 
للو�ء  مو�لية  ب��ق��و�ت  مدعوما  �جلي�س  هاجم  ح��ني  �لث��ن��ني 

�ملتقاعد خليفة حفر ملي�شيات م�شلحة.
وقال �شكان �إن �شفينة تابعة للبحرية �لليبية ر��شية يف ميناء 
�جلي�س  بني  عنيفة  معارك  خ��الل  باأ�شر�ر  �أ�شيبت  بنغازي 

وملي�شيات م�شلحة يف ثاين �أكرب �ملدن �لليبية.
�مليناء  منطقة  من  يت�شاعد  �لدخان  لرويرز  مر��شل  ور�أى 
�لتي نقل �ليها �جلي�س يف وقت �شابق �أ�شلحة ثقيلة ملهاجمة 

مو�قع مقاتلي �مللي�شيات.
وذكر م�شدر �أمني �أن �ل�شفينة بد�أت يف �لغرق ولكن مل يت�شن 

على �لفور �لتاأكد من �شحة ذلك.

�ل�شكان يف منطقة  �شابق من  �لليبي يف وقت  وطلب �جلي�س 
�ل�����ش��اب��ري وم���ا ح��ول��ه��ا م��ن �لأح���ي���اء ب���اإخ���الء مناطقهم يف 
مدينة بنغازي مغادرة م�شاكنهم لبدء عملية ع�شكرية كبرية 
�ل�شتباكات عند حميط م�شت�شفى  و�ندلعت  �مللي�شيات.  �شد 
�ملتقاعد  �ل��ل��و�ء  وق��و�ت  م�شلحة  ملي�شيات  بني  �جلمهورية، 
قو�ت  �أن  حملية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت  يف  وذل���ك  ح��ف��ر،  خليفة 
مدينة  يف  مو�قعها  د�خ���ل  تتمركز  ز�ل���ت  م��ا  �ل��ث��و�ر  جمل�س 
و�أربع  مائتني  مع�شكر  باجتاه  �لتقدم  حت��اول  و�أن��ه��ا  بنغازي 
دبابات �ملو�يل حلفر. و�أفادت كذلك باأن عدة قذ�ئف �شقطت 
على حي �ل�شابري، دون �أن ت�شري �إىل وقوع �إ�شابات. وذلك يف 
�لرئي�شي  �مل�شت�شفى  �لأحمر  �لهالل  فيه جمعية  �أخلت  وقت 
للولدة يف بنغازي لأن �لأطباء و�ملمر�شات يجدون �شعوبة يف 

�لو�شول �إليه للعمل ب�شبب �لقتال يف حميط �مل�شت�شفى.

�لليبي �ملنبثقة  �أرك��ان �جلي�س  يف هذه �لأثناء طالبت رئا�شة 
�لكر�مة،  لعملية  و�ملتبنية  ط��ربق  يف  �ملجتمعني  �لنو�ب  عن 
باإخالء  �لأح��ي��اء  م��ن  حولها  وم��ا  �ل�شابري  منطقة  �شكان 

مناطقهم قبل �لثانية ع�شرة من ظهر �م�س �لثنني.
وقال �ملتحدث با�شم رئا�شة �لأركان �أحمد �مل�شماري �إن رئي�س 

�لأركان يطلب من جميع �شكان حي �ل�شابري مغادرته.
�ل�شابري  �أن حي  �إل  �إ�شافية،  تفا�شيل  �مل�شماري  ومل يذكر 
هو �أهم منطقة جتارية يف بنغازي ويوجد فيه �مليناء �لبحري 

�لذي ت�شل �إليه و�رد�ت �لقمح و�لبنزين.
�أ�شخا�س يف  �شبعة  ي��وم قتل فيه  بعد  �ل��ت��ط��ور�ت  ه��ذه  ت��اأت��ي 
معارك مبدينة بنغازي، كما �شهدت مناطقها �لغربية تر��شقا 
بالقذ�ئف �ملدفعية و�ل�شاروخية بني ملي�شيات وقو�ت �جلي�س 

�ملو�لية حلفر.

ا�سرائيل تهدم منازل فل�سطينية �سمال ال�سفة

االحتالل يتحدى الع�مل ويقر بن�ء 500 وحدة ا�ستيط�نية ب�لقد�ش ال�سرقية

حرب الرموز والف�ساءات بني اأطراف ال�سباق:

الزعيم بورقيبة ح��سر ب�لغي�ب يف الرئ��سية التون�سية

الإمارات حتتفل
بيوم العلم
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اأخبـار الإمـارات

وزارة ال�سوؤون االجتم�عية حتتفل بيوم العلمحممد بن را�سد ي�سدر ق�نون� ب�س�أن التعرفة املرورية يف دبي 
•• دبي -وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي .. 
�لقانون رقم 13 ل�شنة 2014 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 22 
ل�شنة 2006 ب�شاأن �لتعرفة �ملرورية يف �لإمارة. وي�شتبدل �لقانون يف 
مادته �لأوىل �ملادة �لثالثة من �لقانون رقم 22 ل�شنة 2006 لتن�س 
�لتي  �مل��رك��ب��ة  م��ال��ك  م��ن  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  ��شتيفاء هيئة  ع��ل��ى 
ت�شتخدم �شبكة �لطرق يف �إمارة دبي مرور� باأي من بو�بات �لتعرفة 
�شو�ء كانت هذه  �ملرورية  �لتعرفة  �شالك ر�شما ي�شمى ر�شم  �ملرورية 
�لر�شم  ه��ذ�  ��شتيفاء  يتم  و  تكن  مل  �أم  �لإم����ارة  يف  م�شجلة  �ملركبة 

بو��شطة �خل�شم من ر�شيد ح�شاب �مل�شتخدم وفقا لالإجر�ء�ت �لتي 
حتددها �لالئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون. كما تن�س �ملادة �لثالثة من 
�لقانون �جلديد على �شرورة ��شتخد�م مالك �ملركبة �لر�شيد �ملتوفر 
يف بطاقة �لتعرفة �ملرورية �شالك خالل خم�س �شنو�ت من تاريخ �آخر 
�آخر  �أو من تاريخ  خ�شم للر�شيد يتم عرب بو�بات �لتعرفة �ملرورية 
تعبئة للح�شاب و بخالف ذلك فاإنه يتم �شطب �ملبلغ �ملتبقي يف ح�شاب 
�شياق  يف  �خلطوة  هذه  وتاأتي  �ملحددة.  �لفرة  م��رور  بعد  �مل�شتخدم 
با�شتخد�م  �ل�شلة  ذ�ت  للعمليات  �ملنظمة  �لت�شريعية  �لأط��ر  تطوير 
�لطرق يف دبي و�شمان وجود ن�س قانوين و��شح لت�شوية �حل�شابات 
�ملالية �ملرتبطة باأر�شدة بطاقات �لتعرفة �ملرورية �شالك و�لتي ل يتم 

��شتخد�مها لفر�ت زمنية طويلة.

•• دبي -وام:

تويل  ذكرى  ي�شادف  �لذي  �لعلم  بيوم  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  �حتفلت 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
مقاليد �حلكم. ورفع �شعادة ناجي �حلاي وكيل وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية 
وز�رة  وموظفي  و�مل��در�ء  �مل�شاعدين  �لوكالء  بح�شور  �لدولة  علم  بالإنابة 

�ل�شوؤون �لجتماعية ووز�رة �لعمل ومتعامليهما بديو�ن �لوز�رة يف دبي.
وقال �شعادة ناجي �حلاي غن �لإحتفال بيوم �لعلم هو رمز جتديد للولء 
 .. �لم���ار�ت  �أبناء  بلقب  نفخر  جعلنا  �ل��ذي  �لغايل  �لوطن  لهذ�  و�لنتماء 
و�أ�شاف �أننا يف هذ� �مل�شهد �لوطني مو�طنني ومقيمني على �أر�س �لمار�ت 
نعرب عن حبنا �لذي لن تفيه �لكلمات حقه لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ولقادتها �لذين مل ياألو جهد� من �أجل توفري جميع �شبل �لأمن و�ل�شتقر�ر 
ل�شعب �لمار�ت و�ملقيمني على �أر�شه . و�أ�شاف �حلاي �أن هذ� �ليوم يتز�من 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  م��ع 
ز�يد  �لر�حل  �لقائد  �لأب  بذلك م�شرية  حفظه �هلل مقاليد �حلكم مكمال 
بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل و�إخو�نه ممن �شخرو� وقتهم وجهدهم لرفع 

علم �لبالد �شاخما عزيز�.
و�أ�شار �إىل �أن �شعب �لمار�ت مرتبط �رتباطا حميميا مع علم �لدولة كونه 
رمز� لالنتماء لأر�س �خلري �أر�س �لعطاء �أر�س قادة �شهرو� �لليايل لأجل 
ر�حة �ل�شعب وهذ� �لعلم جعلنا نفخر �أينما كنا باأننا جزء من هذ� �لوطن 
و�ن �شعب �لمار�ت يبذل �لغايل و�لنفي�س ليظل هذ� �لعلم عاليا خفاقا يف 

�شماء وطننا �لمار�ت . 

حممد بن زايد ي�أمر ب�إطالق ا�سم حممد بن را�سد على اأعلى برج يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أم��ر  �هلل  حفظه 
�شاحب  ��شم  باإطالق  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على �أعلى برج يف �أبوظبي. جاء ذلك يف كلمة 
�لأم��ن �لوطني نائب رئي�س  �آل نهيان م�شت�شار  �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد  �شمو 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي خالل �فتتاحه �أم�س برج حممد بن ر��شد 
بالتز�من مع يوم �لعلم �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم باإعالن يوم تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان مقاليد �حلكم يوما لالحتفاء بالعلم �لوطني.

�ل�شم من �شمو و�رتقاء وعلو �إر�دة و�شموخ قامة .
�للحظة  ه��ذه  يف  و�لبهجة  و�ل��ع��ز  �لفخر  م�شاعر  متلوؤنا  �شموه:  و�أ���ش��اف 
كل  حولها  يجتمع  �لتي  �لعظيمة  �لوطنية  �ملنا�شبة  وه��ذه  �لبهية  �ملجيدة 
خفاقا  عاليا  ب��الده��م  علم  يرفعون  وه��م  م�شاعرهم  وت�شمو  �لإم��ار�ت��ي��ني 
حمتفلني مبرور ع�شر �شنو�ت على تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد رئا�شة �لدولة �شنو�ت ع�شر عرفت خاللها �لإمار�ت مزيد� من �لتاألق 
و�لنجاح وتعزيز �حل�شور و�ملكانة يف �ملنطقة و�لعامل �شنو�ت ع�شر �شكل كل 
يوم منها وكل حلظة فيها م�شباحا �أ�شاء دربنا و�أنار طريقنا ور�شم مالمح 

م�شتقبلنا �لز�هر .
�أن هذه �للحظة �مل�شرقة جت�شد م�شرية �لإمار�تيني �لناجحة  و�أكد �شموه 
يف بناء دولتهم ورفع ر�يتها عاليا منذ تاأ�شي�شها على يد �ملغفور له �لر�حل 
حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لكبري 

�ل�شيخ  �شمو  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �م�س  �أقيم  �ل��ذي  �لفتتاح  حفل  ح�شر 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو 

و�أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و�مل�شوؤولون.
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تاأتي  ز�ي��د:  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال 
�لدولة حفظه �هلل و�أمر �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باإطالق ��شم 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد على هذ� �ملعلم و�ل�شرح �لعمر�ين �ملنيف لتج�شد 
م�شاعر �لوحدة و�لأخوة و�ملحبة و�لعتز�ز بني جميع �لإمار�تيني ف�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم قامة �شاخمة ورفيعة من قامات 
�لإم��ار�ت و�لعامل وهو �شاحب �لإ�شهامات �لفريدة و�ل��روؤى �لبعيدة �لتي 
كان لها �لأثر �لو��شح و�جللي يف دفع م�شرية �لتنمية و�لزدهار يف �لدولة 
وما �قر�ن ��شم �شموه باأعلى برج يف �لعا�شمة �إل تعبري عما يحمله هذ� 

�عتز�زهم  عن  جو�رحهم  بكل  فيها  يعربون  �لتي  �للحظة  وه��ي  �لإم���ار�ت 
حفظه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقائدهم  �لكبري 
�هلل �لذي و��شل م�شرية �لتنمية و�لإجناز�ت جنبا �إىل جنب �أخيه �شاحب 
�أع�شاء  و�إخ��و�ن��ه��م��ا  �هلل  رع���اه  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت . وبعد �لإعالن عن ��شم �لربج �جلديد قام 
 474 ي�شم  �ل��ذي  ر��شد  بن  ب��رج حممد  بجولة يف  �ملر�فق  و�لوفد  �شموه 
وحدة �شكنية قبل �ل�شعود �إىل قمة �لربج يف �لطابق 92 على �رتفاع 382 
�لعا�شمة من جميع �لجتاهات.  �أف��ق  �لأعلى على  لإلقاء نظرة من  مر� 
ويعد برج حممد بن ر��شد جوهرة م�شروع �ملركز �لتجاري �لعاملي - �أبوظبي 
�لذي مت تطويره من قبل �شركة �لد�ر �لعقارية وهو يحتل مكانة مميزة 
�ملركزي  �ل�شوق  منطقة  �شمن  لت�شييده  نظر�  �لعريق  �لعا�شمة  تاريخ  يف 

�لقدمي وكان مركز� جلميع �لأعمال �لتجارية يف �ملدينة. 

رفع علم الدولة يف مدينة زايد الع�سكرية مب�ساركة وحدات برية وبحرية وجوية من القوات امل�سلحة 

حممد بن را�سد: ع��ش علمن� .. وع��ش احت�د اإم�راتن� .. وع��ست بالدن� عزيزة اأبية 
�سموه للقوات امل�سلحة : اأنتم تكملون م�سرية بداأه� زايد .. ويقوده� خليفة .. وت�سم اآالف فرق العمل يف كل مك�ن 

رئي�س  ن���ائ���ب 
نق�سم  الدولة: 
العظيم  ب��اهلل 
اأن نبذل الغايل 
وال���ن���ف���ي�������س 
م���������ن اأج���������ل 
علمنا  رف���ع���ة 
وع����زة ب��الدن��ا

جتاه  م�ساعرنا 
علم الدولة مل 
تتغري منذ قيام 
الحت��اد .. بل 
زادت��ه��ا الأي���ام 
ور�سوخا  ق���وة 
و�����س����م����وخ����ا 

علمن� لي�ش راية اأو عالمة بل هو عزة ورفعة وكرامة .. يحميه رج�ل القوات امل�سلحة .. و يرفعه اأبن�ء االإم�رات املخل�سون 
جندد العهد والوعد ل�سعب االإم�رات على خدمته ورفعته .. ولرتاب االإم�رات على بذل الروح من اأجله 

االآالف يف خمتلف اأنح�ء الدولة يرفعون العلم وين�سدون عي�سي بالدي ع��ش احت�د اإم�راتن� 

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ���ش��ه��دت 
�مل���ت���ح���دة حل���ظ���ات ت���اري���خ���ي���ة ظهر 
�ل�شاعة  مت�����ام  يف  �لأث����ن����ني  �أم���������س 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة ظ��ه��ر� ح��ي��ث �لتف 
�شعب �لإم����ار�ت وق��ي��ادت��ه ح��ول علم 
�ل���دول���ة ووق���ف���و� ل���ه يف وق���ت و�حد 
وه��ت��ف��و� ب���ن���د�ء و�ح����د ل��ت��ظ��ل ر�يته 
خفاقة �أبية تقدمهم يف ذلك �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي حيث رفع 
�لع�شكرية مع  ز�ي��د  �لعلم يف مدينة 
ت�شكيلة من �لقو�ت �جلوية و�لربية 

و�لبحرية من قو�تنا �مل�شلحة.
و�أك�����د ���ش��م��وه يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا لهم 
�أن ه����ذ� �ل��ع��ل��م رف���ع���ه ق��ب��ل��ه��م ز�ي���د 
ور��شد و�إخو�نه و�أخل�شو� له وبذلو� 
بعدهم  �أجله وجاء من  حياتهم من 
�لإم�����ار�ت  �ب���ن���اء  م���ن  �لآلف  م��ئ��ات 
�ل���ذي���ن �ق�����ش��م��و� ع��ل��ى خ���دم���ة هذ� 
�ل��ع��ل��م وح��م��اي��ت��ه وب����ذل �ل�����روح من 
�أجله ليظل مرفوعا على كل ذرة من 
تر�ب �لإمار�ت. وقال �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت  كلمته  يف  �ل��ع��ل��م  رف��ع��ه  ب��ع��د 
م�شرية  تكملون  �ليوم  �أنتم  �مل�شلحة 
 .. وي��ق��وده��ا خليفة   .. ز�ي���د  ب���د�أه���ا 
كافة  يف  �ل��ع��م��ل  ف���رق  �آلف  وت�����ش��م 
�أرجاء �لوطن .. م�شرية �شيدت دولة 
.. وغر�شت لها علما يف �شماء �لأمم 
 .. بنيانا  ورف��ع��ت   .. �إن�شانا  وبنت   ..
وو�شل خريها وعطاوؤها كافة �أرجاء 
�ملعمورة . و�أ�شاف �شموه جندد �لعهد 
و�لوعد ل�شعب �لإمار�ت على خدمته 

��شتقر�ر يف �ملنطقة و�لرتقاء  عامل 
ثم  �ل�شحية  �لناحية  من  باملجتمع 
حتقيق �لتجان�س بني �ملو�طنني مبا 
�لد�خلي  �ل�شتقر�ر  حتقيق  ي�شمن 
وت���ق���وي���ة وت���ر����ش���ي���خ ث���ق���ة �مل���و�ط���ن 
و�لدفاعية  �لم���ن���ي���ة  مب��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
وت���ق���دي���ر دوره�������ا يف ح���ف���ظ �لم����ن 
�لعن�شر  تنمية  وك����ذ�  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لب�شري و�إعد�د جيل ميتلك مهار�ت 
ق��ي��ادي��ة ع��ال��ي��ة وق������ادر ع��ل��ى حتمل 
�ل��وط��ن��ي��ة بثقة وج���د�رة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
و�أي�شا �مل�شاهمة يف حتقيق �لهد�ف 
قدرة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��دول��ة  �لقت�شادية 
�لتعايف يف حالت �لطو�رئ و�لزمات 
�لوطنية  �خلدمة  برنامج  ويت�شمن 
�لع������الم  �لوىل  م�����ر�ح�����ل  ث������الث 
و�لتدريب  �لتجنيد  ث��م  و�لع�����الن 
�ل�شا�شي ملدة ثالثة ��شهر ثم توزيع 
�ملنت�شبني على �ملر�كز و�جلهات �لتي 

�شيعملون فيها يف �لقو�ت �مل�شلحة.
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم �شكر رئي�س و�أع�شاء 
هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
على جهودهم وحر�شهم على �أبنائهم 
وبناتهم �مللتحقني يف دور�ت �خلدمة 
�لوطنية ودعاهم �شموه �إىل معاملة 
�أخوية طيبة  �ل�شباب معاملة  هوؤلء 
و�لع�شكرية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����روح  ون���دع 
مت�شلحني  ليتخرجو�  نفو�شهم  يف 
بالكر�مة �لوطنية �لعالية و�لقدر�ت 
�ل���ذه���ن���ي���ة و�جل�������ش���دي���ة م����ن �أج����ل 
و�لدفاع  �لوطن  خدمة  يف  توظيفها 
وح�شارته  و��شتقالله  �شيادته  ع��ن 
�لتوفيق  ل��ل��ج��م��ي��ع  ���ش��م��وه  ومت���ن���ى 
و�ل�شد�د ملا فيه عزة دولتنا وتقدمها 

و��شتقر�رها.

ورف��ع��ت��ه .. ول����ر�ب �لإم������ار�ت على 
بذل �لروح من �أجله ولعلم �لإمار�ت 
مكانته  وتر�شيخ  له  �لإخال�س  على 
عا�س علمنا .. وعا�س �حتاد �إمار�تنا 

.. وعا�شت بالدنا عزيزة �أبية .
وق����ال ���ش��م��وه ع��ل��م��ن��ا ل��ي�����س ر�ي����ة �أو 
ع��الم��ة ب��ل ه��و ع��زة ورف��ع��ة وكر�مة 
 .. �مل�شلحة  �لقو�ت  رج��ال  يحميه   ..
و يرفعه �أبناء �لإمار�ت �ملخل�شون يف 
كل مكان . وقد �شهد �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
م�شرية لوحد�ت خمتارة من �لقو�ت 
فيها  �شاركت  �ملنا�شبة  بهذه  �مل�شلحة 
و�لبحرية  و�ل��ربي��ة  �جلوية  �ل��ق��و�ت 
�شموه  ����ش��ت��م��ع  و  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
�لركن  �ل��ل��و�ء  م��ن  تقدميي  لعر�س 
بن  طحنون  بن  �أحمد  �ل�شيخ  طيار 
حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة 
�لقيادة  يف  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعامة للقو�ت �مل�شلحة حول م�شرية 
�ملنجز�ت  و�أه����م  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
�ل�شباب و�لفتيات  و�أع��د�د  �لآن  حتى 
�ل���ذي���ن �ن�����ش��م��و� �إل��ي��ه��ا و�ل������دور�ت 
�جلديدة �ملقبلة . وقد �أ�شاد �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لوطن  لند�ء  �ل�شباب  بتلبية  مكتوم 

يف �أبنائنا حتركهم وتعطيهم �لد�فع 
للبذل و�لعطاء يف كافة �مليادين .

وقد �شارك ع�شر�ت �لآلف يف خمتلف 
�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات و�ملد�ر�س وحتى 
�ملنازل يف رفع علم دولة �لإمار�ت يف 
وقت و�حد ��شتجابة للحملة �لوطنية 
يوم  مبنا�شبة  ���ش��م��وه  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
و�لكبار  �ل�شغار  �شارك  حيث  �لعلم 
نوعه  م��ن  ف��ري��د  م�شهد  ت�شكيل  يف 
ع��رب ك��اف��ة �أن��ح��اء �ل��دول��ة ويف نف�س 
�لوقت �حتفاء بالعلم وتعزيز� ملكانته 

وتر�شيخا لحر�مه.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حت��دث  وق��د 
�آل مكتوم بح�شور  ر��شد  بن  حممد 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة ومعايل حممد بن عبد�هلل 
�����ش����وؤون جمل�س  �ل���ق���رق���اوي وزي�����ر 
�لوزر�ء ومعايل �أحمد جمعة �لزعابي 
و�شعادة  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب 
�ل��ف��ري��ق �ل��رك��ن ح��م��د حم��م��د ثاين 
�لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س هيئة  �لرميثي 
بن  م�شبح  �لفريق  ومعايل  �مل�شلحة 

فكونو� على قدر �مل�شوؤولية �لوطنية 
�لوطنية  �ل�������روح  ع���ل���ى  وح���اف���ظ���و� 
و�حلما�س كي تو��شلو� �مل�شرية على 
بكل  �ل��وط��ن��ي  و�ج��ب��ك��م  �د�ء  ط��ري��ق 

تفان و�إخال�س و�شجاعة/.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����اف 
�آل مكتوم خماطبا  ر��شد  حممد بن 
�ل�������ش���ب���اب ز�ي������د ور������ش����د ط���ي���ب �هلل 
ث��ر�ه��م��ا رف��ع��ا �ل��ع��ل��م م��ن��ذ �أك���رث من 
ون���ح���ن م���ن بعدهم  ع���ام���ا  �رب���ع���ني 
رف��ع��ن��ا ع��ل��م دول��ت��ن��ا وح��اف��ظ��ن��ا عليه 
�ليوم  و�أنتم  خفاقا  �شاخما  مرفوعا 
ت��رف��ع��ون ه��ذه �ل��ر�ي��ة �ل��ع��زي��زة ر�ية 
و�فر�د  �شباط  �إخو�نكم  مع  �لوطن 
قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة من �أجل عزة 

�لوطن ورفعته وحماية مكت�شباته .
�لتدريب  جدية  على  �شموه  وحثهم 
و�إطاعة �ملدربني و�لقادة �لع�شكريني 
�أ�شد�ء  رجال  يتخرجو�  �أن  �أجل  من 
ق���ادري���ن ع��ل��ى �ل���دف���اع ع���ن وطنهم 
�لوطنية جنبا  و�شعبهم ومنجز�تهم 
�إىل جانب مع �أبناء �لقو�ت �مل�شلحة.

رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  و�أع��رب 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
حاكم دب��ي عن �ع��ت��ز�زه �مي��ا �عتز�ز 
و�نخر�طهن  �ل��وط��ن  ب��ن��ات  ب��ت��ط��وع 

و�لن�����ش��م��ام ل��ل��خ��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�شموه  ق���ال  ح��ي��ث  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت 
ح���م���اي���ة �ل����دول����ة و�مل���ح���اف���ظ���ة على 
وطني  و�ج��ب  و�شيادتها  ��شتقاللها 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  و���ش��اح��ات  م��ق��د���س 
فيها  و�خل��دم��ة  رجولة  ميادين  هي 
�شرف و�لتخرج منها بطولة و�شبابنا 
هم حماة وطننا ودرعه وعليهم تقع 
�ل���دف���اع ع���ن ك���ل تر�به.  م�����ش��وؤول��ي��ة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
ب��ن ر����ش��د �آل مكتوم ك��ل م��و�ط��ن يف 
عمله �أو يف در��شته �أو يف مع�شكره هو 
�ل��وط��ن ه��و ما  �ل��وط��ن  جندي لهذ� 
�لد�فع  ويعطينا  ويوحدنا  يجمعنا 
ليكون كل يوم �أف�شل من �لذي قبله 
وكل عام �أح�شن من �لذي �شبقه وكل 
د�ئما  و�أج��م��ل  و�أف�شل  �أعظم  �إجن��از 
رفع  توقيت  �شموه وحدنا  و�أ�شاف   .
ل�شنا  ب��اأن��ن��ا  للجميع  ل��ن��ق��ول  �ل��ع��ل��م 
�إم�����ار�ت .. ن��ح��ن دول���ة �لإم������ار�ت .. 
هو  علمنا  ب��اأن  �أجيالنا  يف  ولنغر�س 
رم���ز �ح����ر�م دول��ت��ن��ا . وق���ال �شموه 
م�شاعرنا جتاه علم �لدولة مل تتغري 
منذ قيام �لحتاد .. بل ز�دتها �لأيام 
قوة ور�شوخا و�شموخا ويزيدنا فخر� 
و�رتياحا �أننا نرى هذه �مل�شاعر قوية 

�شاحب  مكتب  مدير  �لفتان  ر����ش��د 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو 
و�للو�ء  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�آل  �أحمد بن طحنون  �ل�شيخ  �لركن 
نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  يف  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
و�ل�شيافة يف  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام 
دب���ي وع����دد م��ن ق����ادة �أف����رع �لقو�ت 
حتدث   .. �ل�شباط  وك��ب��ار  �مل�شلحة 
�مللتحقني  وبناته  �أبنائه  �إىل  �شموه 
�لوىل  �لدفعة  �لوطنية  �خلدمة  يف 
����ش���ارك���و� يف م���ر�����ش���م رفع  و�ل����ذي����ن 
����ش���اري���ة مدينة  �ل����دول����ة ع��ل��ى  ع��ل��م 
�ل�شباب  م��وج��ه��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ز�ي����د 
و�لخالق  بالقيم  �لل��ت��ز�م  باأهمية 
ق��ائ��ال �شموه  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�مل����ب����ادئ 
وبحما�شكم  ب��ك��م  ف����خ����ورون  ن��ح��ن 
و�إقبالكم على �لنخر�ط يف �خلدمة 
�لوطنية كي تكونو� قدوة لخو�نكم 
�شياأتون  �لذين  �لالحق  �جليل  من 
�خلدمة  يف  ويلتحقون  بعدكم  م��ن 
وت�شحية  �شرف  و�خلدمة  �لوطنية 
�لغايل  �لوطن  �إىل  و�نتماء  ورجولة 
�ل����ذي ع�����ش��ت��م وت��رب��ي��ت��م ع��ل��ى تر�ب 
�مل�شتقبل  جنود  �ل��ي��وم  فاأنتم  �أر���ش��ه 

يف �لدورة �لتدريبية وخاطب �شموه 
�ل��ف��ت��ي��ات ق��ائ��ال �أن����ن م��ب��ع��ث فخر 
و�أبناء  و�أه��ل��ك��ن  لقيادتكن  و�ع��ت��ز�ز 
بال�شجاعة  حتلين  لأن��ك��ن  �شعبكن 
و�لتحقن  �لعالية  �لوطنية  و�ل��روح 
روؤيتنا  يوؤكد  ما  �لوطنية  باخلدمة 
رئي�شي  ب�����ش��ري  عن�شر  �ل��ف��ت��اة  ب����اأن 
�لعربي  جمتمعنا  يف  ف��اع��ل  وم��ك��ون 
�مل�شلم و�أنا �قدر لكن هذه �ملعنويات 
روح  تعك�س  �ل��ت��ي  �لعالية  �لوطنية 
�ل��ت��الح��م �ل��وط��ن��ي و�ل��ت��ك��ات��ف بني 
و�إناثا  ذك���ور�  �شعبنا  ف��ئ��ات  خمتلف 
خريكم  ف��ي��ه  مل��ا  جميعا  �هلل  وف��ق��ك��م 

وخري �لوطن �لعزيز .
ث��م ����ش��ت��م��ع ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
م���ك���ت���وم  �آل  ر��������ش������د  ب������ن  حم����م����د 
قدمه  �ل��ذي  �ل�شرح  �إىل  و�حل�����ش��ور 
�آل  طحنون  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �للو�ء 
�خلدمة  هيئة  يف  وم�شاعدوه  نهيان 
�أهد�ف  �لوطنية و�لجتياطية حول 
تعزيز  يف  �ملتمثلة  �لوطنية  �خلدمة 
�لوطني  و�لتالحم  �لوطنية  �لقيم 
�ل�شعب  وب����ني  �ل�����ش��ع��ب  �أف������ر�د  ب���ني 
و�ل��ق��ي��ادة وت��ع��زي��ز �لن��ت��م��اء و�لولء 
وتعزيز  �حلكيمة  و�ل��ق��ي��ادة  للوطن 
وجعلها  لدولتنا  �لم��ن��ي��ة  �ل��ق��در�ت 
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اأخبار الإمارات

اأرا�سي دبي جتدد والءه� للوطن مبن��سبة يوم العلم
•• دبي - وام:

���ش��ارك��ت د�ئ����رة �لأر�����ش���ي و�لأم������الك يف دب���ي �م�س 
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب �لإم������ار�ت �لح��ت��ف��الت �ل��ت��ي عمت 
�شاحب  وجهها  �ل��ت��ي  ل��ل��دع��وة  تلبية  �ل��ب��الد  �أرج����اء 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لالحتفال ب� 
يوم �لعلم �لذي ي�شادف ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 
رئي�شة  نهيان حفظه �هلل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 

�لدولة مقاليد �حلكم.
وقال �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم رئي�س د�ئرة 

�لأر��شي و�لأمالك يف دبي يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة 
حر�شنا  تعك�س  �لح��ت��ف��الت  ه��ذه  يف  م�شاركتنا  �إن 
�شيما  ل  �لوطنية  منا�شباتنا  �لبناء يف  �لتفاعل  على 
�أننا نرى يف علم دولتنا رمز� لوحدتنا �لتي جتمعنا 
على �أر�س دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة . ونظمت 
�لد�ئرة برناجما ��شتمل على كثري من �لفقر�ت �لتي 
�شممت خ�شي�شا لإبر�ز �أهمية هذه �ملنا�شبة بح�شور 
بن  بطي  �شلطان  و�شعادة  خليفة  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمرن مدير عام �لد�ئرة ومدر�ء وموظفي �لد�ئرة 
��شتمل  �ل���ذي  �لعلم  ي��وم  معر�س  �فتتاح  بينها  م��ن 
على عدد من �لكتب �ملتنوعة لدعم �لهوية �لوطنية 

�لتطوعي.  �لعمل  وثيقة  على  �لتوقيع  �إىل  �إ�شافة 
�إىل  �جلميع  �جت��ه  �لعلم  ي��وم  �ملعر�س  �فتتاح  وبعد 
�لن�شيد  م��ع  �ل��دول��ة  ع��ل��م  ل��رف��ع  �لرئي�شة  �ل�����ش��اري��ة 
وتقدمي  �لق�شم  �أد�ء  جانب  �إىل  �لوطنيني  و�ل�شالم 
فقرة حملت عنو�ن �ألو�ن علم بالدي . و�ت�شم �حتفال 
�لعام �حلايل مب�شاركة ثالث مد�ر�س يف �لدولة وهي 
�ل��ن��م��وذج��ي��ة ومدر�شة  م��در���ش��ة ع��م��ر ب��ن �خل��ط��اب 
�ملر  بنت  ح�شة  ومدر�شة  �حل�شني  بنت  هيا  �لم��رية 
�لوطني  �لن�شيد  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة  �أن�����ش��د  ح��ي��ث 
بالتز�من مع �ل�شالم �لوطني مع م�شاركتهم يف �أد�ء 

�لق�شم.

ح�كم عجم�ن: يوم العلم ا�سرتج�ع للحظة ت�ريخية 
عزيزة على قلب كل مواطن

•• عجمان-وام:

قالت قرينة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر 
�آل نهيان رئي�شة جميعة �أم �ملوؤمنني �إن يوم �لعلم يعك�س كل معاين �لوحدة و�لقوة �ملتمثل يف �حتادنا وهو ��شرجاع للحظه تاريخية 
عزيزة على قلب كل مو�طن برفع علم �لدولة للمرة �لأوىل بيد موؤ�ش�شي �لدولة و�شانعي �حتادها. و�أ�شافت يف ت�شريح لها مبنا�شبة 
يوم �لعلم �أن ليوم �لعلم �أهمية كربى يف تعزيز �لوطنية يف قلب �لنا�شئة من خالل م�شاركتهم هذه �للحظات وما تركه يف نفو�شهم 
من قيم ومعان طيبة عن حب �لوطن و�لنتماء وتزرع فيهم �لعزة و�لفخر برفع ر�ية �لحتاد كونهم �شيكملون م�شرية �لنه�شة 
و�لتنمية يف هذ� �لوطن. ومت رفع �لعلم �أمام مبنى �جلمعية ��شتجابة للحملة �لوطنية و�ل�شعبية �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لالحتفال ب� يوم �لعلم �لذي ي�شادف �لثالث من 

�شهر نوفمرب ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة مقاليد �حلكم يف �لبالد.

ح�كم عجم�ن وويل عهده ي�س�رك�ن يف فع�لية رفع علم الدولة
•• عجمان -وام: 

�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
حاكم عجمان .. �أن رفع علم دولتنا �حلبيبة يف جميع �ملوؤ�ش�شات و�ملد�ر�س 
�لرفعة  �لعلم من معاين  و�مل��ن��ازل هو تعبري �شادق عما ميثله  و�ل���وز�ر�ت 
و�ل�شموخ ويعزز �لولء و�لنتماء لهذ� �لبلد وقيادته �لر�شيدة .. م�شري� �إىل 
�أن يوم �لثاين من �شهر دي�شمرب من كل عام ميثل عالمة بارزة و متميزة 
�أعلن فيه  �ل��ذي  يف تاريخ دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لأن��ه ذلك �ليوم 
عن ميالد �لحت��اد و�رتفع علم �لدولة عاليا خفاقا بني �لأمم. جاء ذلك 
عقب قيام �شموه برفع علم �لدولة على �شارية �أعدت خ�شي�شا �أمام مبنى 
متحف عجمان .. بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
لل�شوؤون  عجمان  حاكم  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  عجمان 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  و�لإد�ري�����ة  �مل��ال��ي��ة 
�لبلدية  د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد بن حميد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية 

ميالد �لدولة . و�أو�شح �أن جتربة دولة �لإم��ار�ت �لوحدوية �لتي تاأ�ش�شت 
قبل ثالثة و�أربعني عاما تظل �إجناز� عظيما وفريد� من نوعه فقد حتولت 
�لإمار�ت خالل �أربعة عقود من قيامها �إىل دولة ع�شرية مزدهرة �نطلقت 
�أن بالدنا  و�أ�شاف  و�قتد�ر.  ثقة  بكل  و�ملدنية  �لتقدم و�حل�شارة  �آفاق  �إىل 
�شهدت يف ظل �لحتاد نه�شة تعليمية و�قت�شادية وعمر�نية وزر�عية كربى 
لبت �حتياجات �حلا�شر و�مل�شتقبل يف عملية تنموية متميزة تتعلق بحياة 
متكاملة  حياتية  منظومة  يف  و�لقت�شادية  �لبيئية  و�حتياجاته  �لإن�شان 
مع  �لأوىل  �ل�شفوف  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  و�شعت  ب�شورة 
 . �شيا�شتها  �أول��وي��ات  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  جعلت  �لتي  �لعامل  دول  �أرق��ى 
وقال �شموه �إننا يف يوم �لعلم جندد �لعهد باأن تتما�شك �شو�عدنا وتت�شابك 
�أيادينا وتخل�س نو�يانا.. و�أن م�شرية �لنطالق و�لعمل �ل�شادق و�ملخل�س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �شتتو��شل 
�لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . من جانب 

�لعميد علي  �شعادة  يتقدمهم  �ل�شباط  كبار  بجانب عدد من  و�لتخطيط 
علو�ن قائد عام �شرطة عجمان و�شعادة �لعميد �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل 
�لنعيمي نائب قائد عام �شرطة عجمان و�مل�شت�شارين ومدر�ء �لدو�ئر وكبار 
عجمان  منطقة  م��د�ر���س  وطالبات  طلبة  من  ع��دد  �إىل  �إ�شافة  �مل�شوؤولني 
�ملو�شيقية  �ل��ف��رق��ة  مب�شاحبة  �ل��وط��ن��ي  �لن�شيد  رددو�  �ل���ذي  �لتعليمية 
�لثالث  �إن  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال  �لعلم.  رفع  �ثناء  لل�شرطة 
من �شهر نوفمرب و�لذي ي�شادف ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم يف �لبالد..�أ�شبح 
مقرونا برفع علم دولتنا �حلبيبة يف كل �أرجاء �لدولة و هي منا�شبة جت�شد 
حب �لوطن يف نفو�س �ملو�طنني �لإمار�تيني وتكرب فيهم م�شاعر �لنتماء 
و�لولء للوطن وقيادته. و�أ�شار �شموه �إىل �أن مكانة �لعلم �شتظل د�ئما يف 
بعد جيل وتبقى جت�شيد� حيا لذكرى  �لأجيال جيال  يتو�رثه  قلوبنا حبا 
�آل نهيان طيب  �ملوؤ�ش�شني بقيادة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �لآب��اء 
�هلل ثر�ه و�خو�نه �لذين بذلو� �لغايل و�لنفي�س يف �شبيل رفع �لعلم و�إعالن 

�آخر �أكد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان .. �أن رفع 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لوطني وير�شخ ذكرى �حتاد دولة  �لعلم يج�شد �حل�س 
�ملتحدة وتخليد لذكرى �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه هو و�إخو�نه �لآباء �ملوؤ�ش�شني حكام �لإمار�ت رحمهم 
�هلل �لذين رفعو� علم دولة �لإمار�ت �ملوحدة ب�شعبها و�أر�شها للمرة �لأوىل 
�إننا يف هذه �لأي��ام �خلالدة تعي�س دولة  يف د�ر �لحت��اد عام 1971. وقال 
�لإم��ار�ت �أج��و�ء و�أف��ر�ح وطنية وتتزين برفع �لعلم يف كل مكان مما يعزز 
يف نفو�س �لن�سء و�لأجيال معاين �لوفاء و�لولء للوطن وقيادته �لر�شيدة 
وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آل مكتوم نائب  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  حفظه �هلل و�أخيه �شاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . و�أ�شاف �شموه 
�أن �لعلم هو �أمانة ت�شلمناها من �لآباء �ملوؤ�ش�شني و�إننا ك�شباب ندرك حجم 
على  �مللقاة  �مل�شوؤوليات  حجم  ونعلم  �لآب��اء  جيل  حتملها  �لتي  �لت�شحيات 

عو�تقنا فو�جبنا نحن �ل�شباب �ملحافظة على ما حتقق ل�شتمر�ر �مل�شرية.

را�سد النعيمي : يوم العلم �سموخ وعزة للوطن

 بلدية عجم�ن حتتفل بيوم العلم و�سط جموع املوظفني

تنفيذي عجم�ن يحتفل بيوم العلم ب�الأه�زيج واالأن��سيد الوطنية

•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود

�ل�����ر�ي�����ة  ب�����رف�����ع  �لح�����ت�����ف�����ال  �إن 
�لإمار�تية خفاقة �شاخمة مبنا�شبة 
يوم �لعلم هو �شموخ وعزة للوطن 
و�لولء  لالنتماء  وعنو�ن  و�أبنائه 
�أك���د عليه �شمو  ل��ل��ق��ي��ادة، ه���ذ� م��ا 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س 
�أث���ن���اء �لح���ت���ف���ال بيوم  ب��ع��ج��م��ان 
مر��شيم  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه  �ل���ع���ل���م، 
�شاحة مركز  �لعلم خفاقا يف  رف��ع 
�لد�ئرة بعجمان. وبني �شموه باأن 
�ملنا�شبة عزيزة وغالية على قلوبنا 
ج��م��ي��ع��ا، و�أن���ه���ا رم���ز ع��ط��اء وحب 
�حلكيمة  لقيادته  وولء  للوطن 
و�أع���������رب ع����ن �ع������ت������ز�زه وف���خ���ره 

�شهر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  ح��ف��ظ��ه �هلل يف 
ن��وف��م��رب، لف��ت��ا ب����اأن ه���ذ� �لعمل 
ت��ع��ب��ري عن  �إل  ه���و  م���ا  �ل���وط���ن���ي 
�لوطنية  و�للحمة  للقيادة  �ل��ولء 
لالأر�س  و�لن��ت��م��اء  مظلتها  حت��ت 
قوة  م��ن  ت�شكله  وم���ا  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لذي  �ملجيد  �لإم��ار�ت��ي  باإحتادها 
يرمز للعزة و�ل�شموخ وعلو �ل�شاأن 
.  وبني �شموه باأن رفع �لعلم هذ� 
بر�قة  وطنية  �شورة  يعك�س  �ليوم 
متكاملة  وطنية  منظومة  تعك�س 
تاأ�شي�س  م��ع��اين  �أه������د�ف  جت�����ش��د 
ل��ه مبا  �لإحت���اد وتعك�س �لن��ت��م��اء 
�لغالية  �لوطنية  �لقيم  فينا  يعزز 
�ل�شلف  من  ورثناه  �لتي  �لرفيعة 
�شيدو�  �ل��ذي��ن  و�لأج����د�د  �ل�شالح 

هذ� �لإحتاد �لقوي لالإمار�ت .

�ملو�طنني  م���ن  �ل����د�ئ����رة  ب���اأب���ن���اء 
و�ملقيمني �ل��ذي ع��ربو� عن �حلب 
مب�شاركتهم  �ل����وط����ن  ل���ل�������ش���ادق 
يف ه���ذ� �لح��ت��ف��ال �ل��وط��ن��ي بيوم 
للمبادرة  ت��رج��م��ة  وذل�����ك  �ل��ع��ل��م 
�أط��ل��ق��ه��ا �شاحب  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
وذلك  �لعلم  ي��وم  ب  �حتفاًل  �هلل، 
برفع �لأعلم �لإمار�تي فوق �ملبنى 
�لرئي�شي للد�ئرة و �ملباين �لتابعة 
باأن  ،م��وؤك��د�  لها وم��ر�ك��ز �خلدمة 
�شاخماً  ليبقى  عالياً  �رفعه  �شعار 
، و�لتي جاءت متز�منة مع ذكرى 
تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئا�شة  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 

����ش���ع���ادة يحيى  �أك������د  م����ن ج��ه��ت��ه 
�إب��ر�ه��ي��م �أح��م��د م��دي��ر ع��ام د�ئرة 
بعجمان  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 
و�أع�شاء  ����ش���ع���ادة  �����ش����ارك  �ل������ذي 
جم��ل�����س �ل����ق����ي����اد�ت م����ن �مل������در�ء 
�ملوظفني  ج���م���وع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 
�لعلم  ب���ي���وم  �ل��وط��ن��ي  �لح���ت���ف���ال 
�ليوم  �ملباين  ف��وق  �لعلم  ب��اأن رف��ع 
متكاملة  وط��ن��ي��ة  ����ش���ورة  ي��ع��ك�����س 
نفخر بها ،�شممت باأيدي وجهود 
�أجد�دنا من �ل�شلف �ل�شالح �لذي 
�أجل  م��ن  و�لنفي�س  �ل��غ��ايل  ب��ذل��و� 
�لد�ئرة  �أن  رفعته وتقدمه موؤكد� 
كي  �ل��ع��ل��م  ي���وم  مبنا�شبة  حت��ت��ف��ي 
معاين  موظفيها  نفو�س  يف  تعزز 
�حل��ب و�لن��ت��م��اء و�ل��وف��اء لوطنا 
�لغايل �لإمار�ت ،وكذلك حتفزهم 

•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود

يف جو من �لتعاون و�لحتاد �حتفل 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  موظفي 
عجمان  وح����ك����وم����ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بيوم  عجمان  لإم��ارة  �للكرونية 
�شعيد  �مل��ه��ن��د���س  ب��ح�����ش��ور  �ل��ع��ل��م 
وروؤ�شاء  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ملطرو�شي 
بالأق�شام  و�مل���وظ���ف���ني  �لإد�ر�ت 

�ملتنوعة د�خل �ملجل�س.
�لإم�����ار�ت حت��ر���س د�ئما  �أن دول���ة 
�لتعاون و�لحت��اد، وهذه  على روح 

ب��خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر و�ل���ع���رف���ان لكل 
�أ���ش�����س ل��ه��ذ� �لحت����اد وجعلنا  م��ن 
حت��ت ل��و�ء و�ح��د نرفعه يف جميع 
�مل���ح���اف���ل �ل����دول����ي����ة م���ع���ت���زي���ن به 
�لوقت  نف�س  �لعالية، يف  ومبكانته 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��ت��ح��ي��ة  ن���ق���دم 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س �لوزر�ء 
ح���اك���م دب�����ي. و�أ�����ش����اد �مل���ط���ر و�شي 
وقيادتها  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  ب����دور 

رمز  تعترب  �ل�شنوية  �لحتفالية 
�ل��ق��ي��ادة حتت  �ل�شعب م��ع  لحت���اد 
م��ظ��ل��ة ع���ل���م �ل�����دول�����ة، ج�����اء ذلك 
�شعيد  �ملهند�س  �شعادة  قيام  عقب 
�شيف �ملطرو�شي �أمني عام �ملجل�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ع��ج��م��ان ب���رف���ع علم 
�لدولة على �شارية �أعدت خ�شي�شا 

�أمام مبنى �ملجل�س.
�لكيان  مبثابة  �لعلم  ب��اأن  و�أ���ش��اف 
و�لولء  لالنتماء  و�ملعنوي  �مل��ادي 
ل�����ر�ب ه����ذ� �ل��ب��ل��د �ل���ط���ي���ب، ول 
نتقدم  �أن  �إل  �مل��ق��ام  ه��ذ�  ي�شعنا يف 

�ل��ر���ش��ي��دة ب��الح��ت��ف��ال ب��ي��وم �لعلم 
و�شط �ملو�طنني و�ملقيمني بالدولة 
�ل��ق��ي��اد�ت يف ه���ذ� �ليوم  ، ووج����ود 
�لكثري  ي��ع��ن��ي  �جل���م���ه���ور  و����ش���ط 
وي����دف����ع ع��ج��ل��ة �ل���ت���ق���دم ل���الإم���ام 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ع��ه��د  وجت��دي��د 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ع��ج��م��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
رئي�س  �لعهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
بال�شتمر�ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�لد�ئم يف �لتنمية و�لزدهار �لذي 

على  عجمان  �إم����ارة  مبكانة  يليق 
�خلريطة �ملحلية و�لدولية.

يعك�س  �ل���ع���ل���م  رف�����ع  ب������اأن  و�أف���������اد 
�لوطن،  �مل���و�ط���ن مب��ف��ه��وم  ���ش��ع��ور 
ك��م��ا ي��ر���ش��خ ل���ذك���رى �حت����اد دولة 
ويخلد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
ذك��رى �لحت��اد ويعرب عن وجد�ن 
�مل���و�ط���ن���ني وك����ل م���ن ع���ا����س حتت 
�شماء �لإمار�ت و�نغم�س مع �أهلها، 
ف���ه���ذ� �ل���ي���وم مي���د ج�����ش��ور �ل����ولء 
للدولة  �لن���ت���م���اء  ع���ل���ى  وي����وؤك����د 

وللقيادة �لر�شيدة. 

ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د كي 
ي��زرع��و� يف وج���د�ن �أب��ن��ائ��ن��ا �حلب 
�ل���������ش����ادق ل���ل���وط���ن وي������ع������ززو� يف 
للولء  �ل�شامية  �مل��ع��اين  نفو�شهم 
�ل���ت���ي تعمل  �ل���ر����ش���ي���دة  ل��ل��ق��ي��ادة 

على  ومعاهدتهم  �لإم���ار�ت  حكام 
�مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�لعطاء  ب���ذل 
.  وق��ام فريق  لرفعة ه��ذ� �لوطن 
برئا�شة  ب�����الإد�رة  �ملمتلكات  ق�شم 
ق�شم  رئ���ي�������س  �جل���ن���ي���ن���ي  ر�������ش�����د 

لأجلنا وجن�شد �لنتماء لالإمار�ت 
�لقلوب  نابع من  و�إخ��ال���س  بحب 
�لبي�شاء �ملحبة لرثى هذ� �لوطن 
�لعايل منوها باأنها تعك�س جتديد 
�ل�شمو  لأ���ش��ح��اب  و�لبيعة  للعهد 

�مل��م��ت��ل��ك��ات ب��ت��وزي��ع �لأع�����الم على 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ح���الت 
و�مل���������د�ر����������س وك������اف������ة ج���م���اه���ري 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني ب����اإه����د�ئ����ه����م �أع������الم 

�لإمار�ت باملنا�شبة.

ق�ئد ع�م �سرطة عجم�ن: العلم عنوان وطن 
و�سعب وق�سة والء وانتم�ء لدولة االحت�د

•• عجمان-وام: 

���ش��ارك��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان �م�����س يف 
�حتفالت �لدولة بيوم �لعلم �لذي يحمل �شعار �رفعه 
�ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  ذك��رى  يف  �شاخما  ليبقى  عاليا 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل مقاليد �حلكم يف �لدولة . ورفع �شعادة �لعميد علي 
عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان .. 
�أم��ام مركز �شرطة  �ملتبعة  �ل��ربوت��وك��ولت  وف��ق  �لعلم 
�لعلم  ن�شيد  معزوفة  �أحل��ان  على  �ل�شامل  �حلميدية 
�لتابعة  �لع�شكرية  �ملو�شيقية  �لفرقة  به  �شدت  �ل��ذي 
�لحتفالية  خ��الل  ومت  �لحت��ادي��ة.  �ل�شرطة  ملدر�شة 
�لتي ح�شرها �شعادة �لعميد �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل 
�لنعيمي نائب قائد عام �شرطة عجمان ومدر�ء �لإد�ر�ت 
و�لأق�شام وعدد من �ل�شباط .. رفع �لعلم خفاقا عاليا 
تلبية لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل للجهات و�لدو�ئر و�ل��وز�ر�ت �لحت�ادية 
برفع �لعلم على مبانيها يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة 
من يوم �لثالث من �شهر نوفمرب . ووجه �شعادة قائد 
�ل�شمو  �إىل مقام �شاحب  �لتهئنة  عام �شرطة عجمان 
مقاليد  �شموه  ت��ويل  ذك��رى  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  رئي�س 
�حلكم يف �لدولة .. جمدد� �لولء ل�شموه و�لعمل على 
�حلبيبة  دولتنا  يف  و�لبناء  �لتنمية  م�شرية  ��شتكمال 
وفق توجيهات �لقيادة �لر�شيدة �لتي ت�شعى �إىل تبووؤ 

�ملر�كز �لأوىل عامليا يف خمتلف �ملجالت ومنها �جلانب 
يف  �لعلم  ي��وم  �ع��ت��م��اد  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف   . �لأم��ن��ي 
�لثالث من نوفمرب منا�شبة وطنية �شنوية يحتفل بها 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تويل  مع  بالتز�من 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم 
.. هو جت�شيد حقيقي للعالقة �لطيبة و�لفريدة �لتي 
�ل�شعب و�لقيادة و�لوطن وهي منا�شبة وطنية  تربط 
غالية نرى فيها �لعلم خفاقا يف �شماء �إمار�تنا �لعزيزة 
�لعام ليبقى عنو�ن وط��ن و�شعب وق�شة  �أي��ام  وط��و�ل 
�لوطنية  للهوية  ورم��ز�  �لحت��اد  لدولة  و�نتماء  ولء 
يروي حكاية وطن و�نتماء �شعب وتطور دولة . و�أكد 
دولة  علم  �أن  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  �شعادة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مي��ث��ل �ل��ه��وي��ة �لوطنية 
�لإمار�تي  �لبيت  ووحدة  �ل�شعب  �إر�دة  و�حتاد  للدولة 
قلوب  ن�شيد  ك��ذل��ك  ه��و  �مل�شتقبلية  �ل���دول���ة  وروؤي�����ة 
�أي مكان وزم��ان حني يرفرف �شاخما  �لإم��ار�ت��ني يف 
باملنا�شبات  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  ويف  �لإم����ار�ت  �شماء  يف 
�لوطنية فهو عنو�ن �ل�شموخ و�لعزة ويحمل يف طياته 
معاين �لولء و�لنتماء �لتي تتعزز يف �لنف�س على مر 
�ل�شنني لذلك ل بد من بقائه خفاقا عاليا يف خمتلف 
�ملحافل. و�أ�شار �إىل �أن �لثالث من �شهر نوفمرب ميثل 
�شر�ئح  و�لتالحم بني خمتلف  و�ل��وح��دة  �لوطن  ي��وم 
�ملجتمع كونه ي�شادف ذكرى عزيزة على �أبناء �لإمار�ت 
لأنه تعبري �شادق عن �ملحبة �لكبرية �لتي يكنها �أبناء 

�لوطن للقيادة �لر�شيدة وثرى �لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات

الديوان االأمريي براأ�ش اخليمة ي�س�رك بحملة يوم العلم 
•• راأ�س اخليمة-وام: 

رفع �ل�شيخ عبد�هلل بن حميد بن عبد�هلل �لقا�شمي رئي�س مكتب �شاحب 
�شلطان بن جمال بن �شقر  �ل�شيخ  ر�أ���س �خليمة ير�فقه  �ل�شمو حاكم 
�م�س  ظهر  �لأم��ريي  بالديو�ن  �ملو�طنني  �شوؤون  �إد�رة  مدير  �لقا�شمي 
علم �لدولة �أمام �لديو�ن بر�أ�س �خليمة �شمن �حتفالت �لدولة ب� يوم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتويل  �لعا�شرة  �ل��ذك��رى  ي�شادف  �ل��ذي  �لعلم 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �لرئا�شة يف 

دولة �لإمار�ت.
�أبناء  �لقا�شمي عن فخر  �ل�شيخ عبد�هلل بن حميد بن عبد�هلل  و�أع��رب 
و�متنان  �ع��ت��ز�ز  م�شدر  متثل  �لتي  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة  بهذه  �لإم����ار�ت 

لقائد �مل�شرية �لحتادية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لذي مل يدخر جهد� يف �شبيل رفعة �لوطن 
�لقليمي  �مل�شتويني  على  مرموقة  مر�كز  �ليوم  �لإم���ار�ت  تبو�أت  حتى 
�لتنمية  ب��ه يف  وب��ات��ت من��وذج��ا يحتذى  �مل��ج��الت  و�ل��ع��امل��ي يف خمتلف 
�لب�شرية و�حل�شارية بف�شل �لقيادة �حلكيمة ل�شموه و�لتي تعترب خري 
خلف خلري �شلف.. م�شري� �ىل �لهتمام و�لرعاية �لتي يحظى بها �أبناء 
�لدولة و�لتي تت�شدر �ولويات روؤية �شموه مل�شتقبل �لإم��ار�ت من �جل 

توفري �حلياة �لكرمية ملو�طني �لدولة.
و�أ�شاف �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ميثل ل�شعب 
�لإمار�ت �لقائد و�ملعلم �لذي �أحب �شعبه و�أخل�س لوطنه فبادله �ل�شعب 
�حلب و�لوفاء و�لإخال�س و�شار خلفه يف م�شرية �لبناء و�لتنمية �لتي 

�شملت ربوع هذ� �لوطن وعم بها �خلري �جلميع حتى ��شبحت �لدولة 
�ليوم مق�شد� ��شتثماريا و�شياحيا وتعليميا.

من جانبهم توجه موظفو �لديو�ن �لأمريي خالل م�شاركتهم �لحتفال 
بيوم �لعلم باأ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات ملقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لإمار�ت  ول�شعب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
10 �شنو�ت على ذكرى تويل رئي�س �لدولة د�عني �هلل  مبنا�شبة مرور 
�لعلي �لقدير �أن يدمي على �شموه موفر �ل�شحة و�لعافية وعلى دولة 
�لإمار�ت �خلري و�لزدهار. و�شهد �حلفل �لذي �أقيم يف �لباحة �لأمامية 
�خليمة  ر�أ���س  مد�ر�س  وطالبات  طالب  من  م�شاركة  �لأم��ريي  لديو�ن 
�لتعليمية وعرو�س لفرقة �خليالة وفرقة مو�شيقى �حلربية وق�شائد 

ل�شعر�ء تغنو� بحب �لوطن و�لوفاء لقائد �مل�شرية. 

رفع علم الدولة مبقر 
�سف�رة االإم�رات يف اأ�سرتالي�

•• كانربا-وام:

�لدولة  �شفارة  ب��اأع��م��ال  �لقائم  �مل��زروع��ي  �أح��م��د  �شيف  خليفة  �شعادة  ق��ام 
�لإم���ار�ت  دول���ة  ب��رف��ع علم  �م�����س  �ل�شفارة  و�أع�����ش��اء  ��شر�ليا  ب��الإن��اب��ة يف 

�لعربية �ملتحدة مبقر �ل�شفارة.
ياأتي ذلك �إ�شتجابة ملبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�إطار  رع��اه �هلل ويف  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

فعاليات يوم �لعلم .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
بح�شور  ر�أ�س �خليمة  �لأعلى حاكم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود بن 
���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ�����س 
�لعلم  ي��وم  �حتفالية  �م�����س  �خليمة 
�لتي نظمتها وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع بر�أ�س �خليمة حتت 
�شاخما  ليبقى  ع��ال��ي��ا  �رف��ع��ه  ���ش��ع��ار 
�ليوم  �حتفالت  جلنة  مع  بالتعاون 
�لوطني بامارة ر�أ���س �خليمة و عدد 
�مام  وذل��ك  م��ن �جل��ه��ات �حلكومية 
�شارية �لعلم على كورني�س �لقو��شم.
��شتجابة  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  ه����ذ�  ت���اأت���ي 
للدعوة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �حتفال 
�لثالث  ي�شادف  �ل��ذي  �لعلم  ي��وم  ب��� 
م����ن ����ش���ه���ر ن���وف���م���رب ذك�������رى ت���ويل 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�هلل رئا�شة �لدولة.
عبد�مللك  �ل�شيخ  �لحتفالية  ح�شر 
بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�س 
ر�أ�س �خليمة  �ل�شمو حاكم  ل�شاحب 
و�ل�شيخ �شقر بن عبد�هلل بن حميد 
كايد  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ  �لقا�شمي 
�لتنمية  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 

و�لفخر  و�لن��ت��م��اء  �ل����ولء  م�شاعر 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  وب��دول��ة  بالعلم 
�مل��ت��ح��دة ف��ال��ع��ل��م مي��ث��ل رم���ز دولتنا 
�لوطنية  ه��وي��ت��ن��ا  ومي��ث��ل  وف��خ��رن��ا 
و�لعطاء  و�ل��ب��ذل  �لت�شحية  ورم���ز 

و�لتطلع للم�شتقبل.
�ل�شعبية  �ل���ف���ن���ون  ف�����رق  وق����دم����ت 
�خليمة  ر�أ�����س  جمعية  يف  و�ملتمثلة 
و�لنخيل  م���اج���د  و�ب�����ن  و�ل���رم�������س 
و�مل�������ط�������اف �له��������ازي��������ج و�ل����ف����ن����ون 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذ�  �ب��ت��ه��اج��ا  �لإم��ار�ت��ي��ة 
..كما �شارك �أطفال ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة مبركز ر�أ�س �خليمة لتاأهيل 
م��ن مد�ر�س  ع��دد  وزه���ر�ت  �ملعاقني 
يف  �لتعليمة  �خليمة  ر�أ����س  منطقة 
ت��ق��دمي ف��ق��ر�ت وط��ن��ي��ة �إ���ش��اف��ة �ىل 
�شرطة  م��و���ش��ي��ق��ى  ف���رق���ة  م�����ش��ارك��ة 
تنظيم  ���ش��ارك يف  كما  ر�أ����س �خليمة 
�لربنامج  م��ت��ط��وع��ني  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
تكاتف  �لجتماعي  للتطوع  �لوطني 
ومتطوعني  للتطوع  ع��ط��اء  وف��ري��ق 
وك�شافة  �لم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل 
�لإمار�ت. وبعدها قام �شاحب �ل�شمو 
�شمو  بح�شور  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م 
و�ل�شيوخ  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ع��ه��د  ويل 
و�مل�شئولني برفع علم �لدولة تز�منا 
مع كافة �ملوؤ�ش�شات و�جلهات بالدولة 
عرب  �لم���ار�ت  علم  لتوحيد  كاإ�شارة 
�لفرقة  كما عزفت  �لدولة..  �أر��شي 
ر�أ������س �خليمة  ل�����ش��رط��ة  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة 

�لن�شيد �لوطني للدولة . 

�لقت�شادية و�ل�شيخ �شامل بن حممد 
بن نا�شر �لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر بن 

حممد بن �شقر �لقا�شمي. 
ك��م��ا ح�����ش��ر �لح��ت��ف��ال��ي��ة ع����دد من 
روؤ�شاء ومديري �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�مل�شافري  ���ش��امل  وم����وزة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لثقافة و�ل�شباب  مدير مركز وز�رة 
ر�أ������س �خليمة  �مل��ج��ت��م��ع يف  وت��ن��م��ي��ة 
و�ملقيمني  �مل���و�ط���ن���ني  م���ن  وح�����ش��د 

وطلبة وطالبات �ملد�ر�س.
وه���ن���اأ ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ر�أ����س 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل فى رفع 
�ملوؤ�ش�شات  علم �لإم��ار�ت على جميع 
�حل��ك��وم��ي��ة وج��م��ي��ع �مل���د�ر����س �لمر 
�ل������ذي م����ن خ���الل���ه ت��ع��ك�����س وح����دة 
جميع  ب��ني  عاليا  و�شموخها  دولتنا 

دول �لعامل.
من جانبه قال �شمو ويل عهد ر�أ�س 
�شيبقى  �لإم������ار�ت  ع��ل��م  �إن  �خل��ي��م��ة 
خ��ف��اق��ا ع��ال��ي��ا و���ش��اه��د� ع��ل��ى حجم 
�ل����ر�ئ����دة �ل��ت��ي حتققت  �مل��ك��ت�����ش��ب��ات 

و��شتذكار�  جميعا  قلوبنا  يف  �لعلم 
�لدولة  مل��وؤ���ش�����س  �ل��ع��ظ��ي��م  ل���الإجن���از 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل 

نهيان طيب �هلل ثر�ه.
فعالية  �إن  �مل�����ش��اف��ري  م���وزة  وق��ال��ت 
تنظمها  �لتي  �لفعاليات  م��ن  �لعلم 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
م����ر�ك����زه����ا  �����ش����ن����وي����ا يف  �مل����ج����ت����م����ع 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة حت��ت ���ش��ع��ار �رف��ع��ه عاليا 
مع  لتن�شيق  مت  ل��ذ�  �شاخما  ليبقى 
�حتفالت  �مل��ح��ل��ي��ة وجل��ن��ة  �جل��ه��ات 

�شاحب  �حل����ف����ل  خ������الل  �خل���ي���م���ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بهذ� 
�شموه  تويل  ذك��رى  �لغالية  �ملنا�شبة 
 3 �لذي ي�شادف يوم  �لدولة  رئا�شة 
�إىل  .. م�شري�  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب 
�لدولة  �لعلم هو رم��ز من رم��وز  �أن 
�أبناء �لوطن كبريهم  �لذي يعتز به 

و�شغريهم يف ظل �لحتاد.
�ل�شمو  �شاحب  مبادرة  �شموه  وثمن 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

ل��ر���ش��م مكانة  �مل���ج���الت  يف ج��م��ي��ع 
�ل�شد�رة و�ل�شبق للدولة بني �لأمم 
و�لنتماء  للولء  وعنو�نا  و�لبلد�ن 

للوطن وللقيادة �لر�شيدة.
�شاحب  �مل�شرية  بقائد  �شموه  و�أ�شاد 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�لذي يعد رمز� وطنيا وقائد� ملهما 
��شعاد  �أجل  وفيا ل يدخر و�شعا من 
�حتفال  �أن  �إىل  م�شري�  وطنه  �أب��ن��اء 
ومكانة  لرمزية  تقدير�  ياأتي  �ليوم 

ر�أ���س �خليمة  ب��اأم��ارة  �لوطني  �ليوم 
فعاليات  على  و�لإ����ش���ر�ف  تنفيذ  يف 
ي���وم �ل��ع��ل��م ع��ن��د ���ش��اري��ة �ل��ع��ل��م على 
تنمية  ب��ه��دف  �ل��ق��و����ش��م  ك��ورن��ي�����س 
�لإم����ار�ت  دول���ة  بعلم  �لع��ت��ز�ز  روح 
�مل��ت��ح��دة وت��ر���ش��ي��خ مكانته  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لوطنية  و�ل��ه��وي��ة  ل���الحت���اد  رم����ز� 
و�شعينا �إىل م�شاركة �جلهات و�أفر�د 
ه��ذ� �حل���دث م��ن خالل  �ملجتمع يف 
وتقدمي  وت���و�ج���ده���م  م�����ش��ارك��ات��ه��م 
�لتعبري عن  �ب��د�ع��ات��ه��م م��ن خ��الل 

ح�كم راأ�ش اخليمة ي�سهد احتف�لية يوم العلم

قي�دة �سرطة راأ�ش اخليمة ترفع العلم 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�ل��ت��ي وجهها  �ل���دع���وة  ب���ن���اًء ع��ل��ى 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي – رعاه �هلل- برفع علم 
على  ظهر�ً   )12( �ل�شاعة  �لدولة 
�لوز�ر�ت  و  �ل��دو�ئ��ر  و  كل �جلهات 
�لدولة،  يف  �مل���ن���ازل  و  �لحت����ادي����ة 
�لذي  �لعلم  ب��ي��وم  �ح��ت��ف��اًل  وذل���ك 
نوفمرب  �شهر  من  �لثالث  ي�شادف 
ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان – حفظه 
�هلل- رئا�شة �لدولة، قامت �لقيادة 
�خليمة  ر�أ�������س  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
من  مبا�شرة  متابعة  و  وب��اه��ت��م��ام 
�شمو قائد عام �ل�شرطة برفع علم 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
على مبنى �لقيادة �لعامة لل�شرطة 
�لعميد  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 
قائد  نائب  حممد  �لنوبي  حممد 

.
و�أ����ش���اف ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام لقد 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ح���ر����س 
ب������اأن  �هلل-  –حفظه  �ل������دول������ة 
ت���ك���ون �أج����ه����زة �ل�����ش��رط��ة ل�����وز�رة 
�لد�خلية تعمل على توفري �لأمن 
و�ملقيمني  للمو�طنني  و�ل�شتقر�ر 
�أر���س �لدولة على حد �شو�ء،  على 
هذه  حتقيق  على  تعمل  فهي  ل��ذ� 
�ل��غ��اي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ن��ب��ي��ل��ة يف ظل 
دول����ة �لحت������اد، �ن���ط���الق���اً م���ن �أن 
�لأم����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر ����ش���رورة من 
�أ�شا�شية  ورك��ي��زة  �حلياة  ���ش��رور�ت 
لتحقيق �لتقدم و�لتنمية �ل�شاملة 
يف �لبالد، وقد �تبع �شموه منهجاً 
علمية  �أ���ش�����س  على  يرتكز  ج��دي��د�ً 
�لإمكانيات  ل��ت��ط��وي��ر  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
�لد�خلية  ل��وز�رة  و�ملادية  �لب�شرية 
مل��و�ك��ب��ة �ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة �لتي 
خمتلف  يف  �ل������دول������ة  ت�������ش���ه���ده���ا 

�ملجالت.
و�أ�����ش����ار ن���ائ���ب �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ب���اأن 

كافة  و  ر�أ���س �خليمة،  �شرطة  ع��ام 
�لإد�ر�ت  �لعامون و م��در�ء  �مل��در�ء 
و روؤ�شاء �لأق�شام و جميع �ل�شباط 
و �شباط �ل�شف و �لأفر�د ب�شرطة 

ر�أ�س �خليمة. 
حيث �أو�شح �لعميد حممد �لنوبي 
�شهدته  �ل��ذي  �ل�شامل  �لتطور  �أن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
منذ  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��دى  على 
تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ملقاليد �حُلكم �أدى �إىل زيادة �ملهام 
�ل�شرطة،  رج��ال  بها  ينه�س  �لتي 
وك���ان لب��د م��ن �ل���ش��ت��ع��د�د لذلك 
و�لإمكانيات  �ل��و���ش��ائ��ل  ب��ت��ط��وي��ر 
�لتي  �لع�شرية  �ل�شرطة  و�إن�����ش��اء 
على  و�مل��ق��درة  �ل��ك��ف��اءة  لها  تتوفر 
�لأمن  و�إق����ر�ر  �جل��رمي��ة  مو�جهة 
و�ل�شالمة  �ل����ش���ت���ق���ر�ر  وت���وف���ري 
على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  جلميع 
�أر�س �لدولة و�لتي وفرها �شاحب 
�ل�شرطية  �لأجهزة  جلميع  �ل�شمو 

�شاحب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل����دع����وة 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي – رعاه 
�هلل- جاءت مبنا�شبة تويل �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
لرئا�شة  �هلل-  ح��ف��ظ��ه   – ن��ه��ي��ان 
�لذكرى  ه����ذه  يف  ل��ن��ا  و  �ل����دول����ة، 
تاأكيد  فر�شة  قلوبنا  على  �لعزيزة 
لرئي�شنا  ح��ب��ن��ا  وت��ر���ش��ي��خ  ولءن�����ا 
ولدولتنا �حلبيبة، ودعوة لتكري�س 
زرعه  �ل����ذي  �ل��ط��ي��ب  �لإرث  ه����ذ� 
�أب��ن��ائ��ن��ا، وذكر  ل���دى  فينا  �ل��وط��ن 
�لو�رفة  بظاللها  �خل��رية  �مل�شرية 
فينا  يبعث  ب��ه  ننعم  �ل��ذي  باأمنها 
لهما،  م��ث��ي��ل  ل  و�ع����ت����ز�ز�ً  ف���خ���ر�ً 
مل�شناه  �ل�����ذي  �ل��ط��ي��ب  ولأث����ره����ا 
نرفع  �ملا�شية  �لأع���و�م  م��دى  على 
�أي��دي��ن��ا ب��ال��دع��اء هلل ع��ز وج��ل باأن 
ميد يف عمر رئي�س �لدولة ويهيئ 
�أ����ش���ب���اب �ل���رف���ع���ة ل���ه���ذ� �ل���وط���ن، 
�لرقي  �شلم  �إىل  �أبنائه  بيد  وياأخذ 
و�لزدهار يف ظل �لقيادة �حلكيمة، 

�شبحانه  �ملوىل  متخذين من قول 
وتعاىل : وقل �عملو� ف�شريى �هلل 
�أ�شا�شاً  و�ملوؤمنني  ور�شوله  عملكم 

للدميقر�طية و�لتميز .
وبعد �أن مت عزف �لن�شيد �لوطني 
�لقيادة  م��ب��ن��ى  ع��ل��ى  �ل��ع��ل��م  ورف����ع 
�ل���ع���ام���ة ل��ل�����ش��رط��ة، ق�����ام ط����ري�ن 
�ل�شرطة برفع علم �لدولة يف �جلو 
�إمارة  ف��وق  عالياً  ب��ه  �لتحليق  و   ،
دو�ئرها  مبختلف  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س 
�خلا�شة،  و  �حلكومية  جهاتها  و 
�لأحياء  و  �مل���ن���ازل  ف����وق  وك���ذل���ك 
بهذه  �حتفاًء  �ل�شو�رع  و  �ل�شكنية 
�شاركت  ك��م��ا  �ل���غ���ال���ي���ة،  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
برفع  بالحتفالية  �خل��ي��ال  ف��رق��ة 
�أع���الم �ل��دول��ة على �خل��ي��ول، على 
مو�شيقى  ف���رق���ة  �إي���ق���اع���ات  وق����ع 
�ل�����ش��رط��ة، ث��م ق���دم جم��م��وع��ة من 
طالب وطالبات مدر�شة �لقا�شمية 
�ملنار  مدر�شة  و  �لأ�شا�شي  للتعليم 
بهذه  غ���ن���ائ���ي���ة  ف����ق����رة  �خل����ا�����ش����ة 

�ملنا�شبة. 

الوزارات والدوائر املحلية والهيئ�ت وجمعي�ت 
النفع الع�م براأ�ش اخليمة ترفع علم الدولة

دائرة املوارد الب�سرية يف ال�س�رقة حتتفي بيوم العلم 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ق��ام��ت �م�����س ك��ل م��ن �ل�����وز�ر�ت �لحت��ادي��ة و�لدو�ئر 
�ملحلية و�لهيئات وجمعيات �لنفع �لعام يف �مارة ر�أ�س 
لدعوة  ��شتجابة  وذل���ك  �ل��دول��ة  علم  ب��رف��ع  �خليمة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
مبنا�شبة يوم �لعلم حتت �شعار �رفعه عاليا .. ليبقى 
�شاخما و�لذي ي�شادف �لثالث من �شهر نوفمرب ذكرى 
تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة حفظة �هلل مقاليد �حلكم يف �لبالد.
وقام معايل �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي رئي�س 
�لجتماعية  للتنمية  �لم���ار�ت  جمعية  �د�رة  جمل�س 
برفع علم �لدولة �أمام مقر �جلمعية مبنطقة �لظيت 

بح�شور �أع�شاء �ملجل�س.
كما �حتفلت د�ئرة �لنيابة �لعامة بر�أ�س �خليمة بيوم 
�لعلم حيث قام �شعادة �مل�شت�شار ح�شن حميمد �لنائب 
�مل�شت�شار  �شعادة  ر�أ���س �خليمة مب�شاركة  لإم��ارة  �لعام 
ر�أ���س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  رئي�س  �خل��اط��ري  �أحمد 

و�أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية وموظفي �لد�ئرتني برفع 
علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �شارية ن�شبت 
بلغ  �لق�شاء  د�ر  �شاحة  يف  �ملنا�شبة  ل��ه��ذه  خ�شي�شا 

طولها 20 مر� ومت تثبيتها عند مدخل �لد�ئرة.
بيوم  �خليمة  ب��ر�أ���س  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  و�حتفلت 
�ل��ع��ل��م �ي�����ش��ا ح��ي��ث ق����ام �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حميد 
�لدولة  علم  برفع  للهيئة  �ملنتدب  �لع�شو  �لقا�شمي 

مب�شاركة موظفي �لهيئة و�ملر�جعني.
و �شاركت د�ئرة �جلمارك يف ر�أ�س �خليمة بيوم �لعلم 
�ل��د�ئ��رة مب�شاركة  �لدولة يف مقر  حيث مت رف��ع علم 

جميع �ملوظفني. 
ويف منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية قام �شعادة �لدكتور 
�خليمة  ر�أ���س  منطقة  مدير  �لنعيمي  �أحمد  عبد�هلل 
�ملنطقة  �شارية مبنى  �لدولة على  علم  برفع  �لطبية 
وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  مديري  من  ع��دد  بح�شور  �لطبية 
�ملنطقة.  وم��وظ��ف��ي  �ل�شحية  و�ل���وح���د�ت  �لأق�����ش��ام 
�خليمة  ر�أ���س  يف  �ل�شعبية  �لفنون  جمعيات  و�شاركت 
يف �لحتفالت �مل�شاحبة لرفع علم �لدولة يف �جلهات 

�حلكومية. 

•• ال�صارقة-وام:

�حتفلت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف �ل�شارقة ب� يوم �لعلم 
يف �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر �م�س.. وذلك من خالل 
رئي�س  مب�شاركة  �ل��د�ئ��رة  مباين  يف  �لعلم  �شارية  رف��ع 
�شلطان  �شعادة طارق  و�أكد  �لد�ئرة.  �لد�ئرة وموظفي 
�ملو�رد  د�ئ��رة  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  خ��ادم ع�شو  بن 
علم  برفع  �مل�شاركة  على  �ل��د�ئ��رة  حر�س   .. �لب�شرية 
دولة �لعز و�لفخر عاليا مع دو�ئر وهيئات وموؤ�ش�شات 

�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  دع��م  يف  و�مل�شاهمة  �ل��دول��ة 
�ل��غ��ايل. وقال  �ل��وط��ن  �ل���ولء و�لإن��ت��م��اء لهذ�  وثقافة 
نرفع علمنا �ليوم �شاهقا بيد و�حدة وقلب و�حد وهو 
له  �لوطن  ه��ذ�  �أب��ن��اء  يكنها  م�شاعر حب  يعرب عن  ما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  �حلكيمة  ول��ق��ي��ادت��ن��ا 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
حيث يج�شد هذ� �ليوم �لر�بط و�لتالحم بني �ل�شعب 
و�لقيادة و�حتفالية مبا حققته دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة من �إجناز�ت .

�سع�ر ج�معة عجم�ن لالحتف�ل بيوم العلم 
ارفعه ع�لي� .. ليبقى �س�خم�

•• عجمان : الفجر

للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
متام  يف  �لعلم  بيوم  و�لتكنولوجيا 
من  �أم�����س،  ظهر  م��ن   12 �ل�شاعة 
ع���ل���ى مباين  �ل���ع���ل���م  رف������ع  خ������الل 
�ل��ذي ج��اء مبثابة ق�شم  �جل��ام��ع��ة، 
�ل�شمو  �شاحب  طاعة  على  �ل�شعب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�شا  ل��ه  و�ل����ولء  �ل��دول��ة،  رئي�س 
وقائد� لدولة �لإم��ار�ت، و��شتجابة 
�أط��ل��ق��ه��ا �شاحب  �ل���ت���ي  ل��ل��م��ب��ادرة 

�ملحافظة  وت��ع��زز  وق��ي��م��ت��ه،  بالعلم 
�حل�س  وتنمي  عاليا  مرفوعاً  عليه 
ل��ه��ذ� �لوطن  �ل��وط��ن��ي و�لن���ت���م���اء 
�لغايل، �لذي �أر�شى قو�عده �ملغفور 
له باإذن �هلل، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان.
بقيادة  ����ش���ل���م���ان  �أ�����ش����ام����ة  وق��������ال 
ر���ش��ي��دة م��ث��ل��ك��م، وب��ه��ام��ات وطنية 
دولة  ع��ل��م  �شيبقى  م��ن��ك��م،  ت��ن��ح��در 
يف  مر�شخاً  �شاخماً  عاليا  �لإم���ار�ت 
ك��ل �ملحافل  ق��ل��وب��ن��ا، و���ش��رف��ع��ه يف 
�شلمان  و�ن��ت��ه��ز  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
و�لتي  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
دعا �شموه من خاللها كافة �لدو�ئر 
علم  رفع  �إىل  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

رمز �لوحدة و�حتاد �لقلوب. 
�شلمان،  �شعيد  �أ���ش��ام��ة  �أع���رب  وق��د 
�عتز�زه  عن  �جلامعة،  رئي�س  نائب 
�لر�ئعة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �مل����ب����ادرة  ب��ه��ذه 
للوطن،  �لنتماء  روح  توطد  �لتي 
�لوثيقة  �ل���ع���ال���ق���ة  ع���ل���ى  وت����وؤك����د 

�آيات  �أ���ش��م��ى  ل��ريف��ع  �ملنا�شبة  ه���ذه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �لتهاين 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة، حفظه �هلل، و�إخو�نه حكام 
�لإم��ار�ت، مبنا�شبة �حتفال �لدولة 
وقد  �ل�43.هذ�  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
حا�شدة  �حتفالت  �جلامعة  �شهدت 
كافة  فيه  ���ش��ارك��ت  �ملنا�شبة،  ب��ه��ذه 
كيانات �جلامعة من كليات و�إد�ر�ت، 
ك���م���ا ����ش���ه���دت �إق�����ب�����ال ك����ب����ري� من 
و�أع�شاء  �جلامعة  وطالبات  طالب 

�لهيئتني �لتدري�شية و�لإد�رية.
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اأخبـار الإمـارات
اإق�مة دبـي حتتفل بـيوم العلم 

•• دبي-وام: 

�لأجانب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  �حتفلت 
�مل��ب��ن��ى �لرئي�س  �ل��ع��ل��م يف م��ق��ره��ا يف  ي���وم  ب����  ب��دب��ي 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ��شتجابة  وذل��ك  ل���الإد�رة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
برفع  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لدولة  و�ملنازل يف  �ملوؤ�ش�شات  �لإم��ار�ت على كل  علم 
�إم���ار�ت نحن دولة  ل�شنا  �أننا  و�إر���ش��ال ر�شالة و�ح��دة 

�لإمار�ت .
�لإد�رة  �ملري مدير  �أحمد  �للو�ء حممد  �شعادة  وقام 

�ل��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب ب��دب��ي بتد�شني 
ب�شكل  �لإد�رة  مقر  �شارية  على  �لعلم  رف��ع  مر��شم 
م���ت���ز�م���ن م���ع ك���ل �جل���ه���ات و�ل�����دو�ئ�����ر و�ل��������وز�ر�ت 
�لإم���ار�ت عرب  دول��ة  لتوحيد علم  كاإ�شارة  �لحتادية 

�أر��شيها ومبانيها.
ح�شر �لحتفالية كافة مديري �لقطاعات و�لإد�ر�ت 
�ل�شباط  �إىل جانب عدد كبري من  �لأق�شام  وروؤ�شاء 
و���ش��ف �ل�����ش��ب��اط و�لأف������ر�د و�مل��دن��ي��ني م��ن �لإد�رة 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  ومندوبي  �خلارجية  و�مل��ر�ك��ز 

منها و�خلا�شة ومتعاملي �لإد�رة.
وح��ر���ش��ت �إق��ام��ة دب��ي على �إ���ش��ر�ك ع��دد غفري من 

و�لتدريبية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل����د�ر�����س  ط��ل��ب��ة  خم��ت��ل��ف 
�لعظيمة  و�لفخر  �لعزة  حلظة  بدورهم  لي�شتلهمو� 
�ل��ت��ي ���ش��ه��ده��ا �لآب������اء �مل��وؤ���ش�����ش��ون حل��ظ��ة رف���ع علم 

�لإمار�ت.
با�شتمر�ر  �لإد�رة ت�شعى  �إن  �ملري  �للو�ء  وقال �شعادة 
�إىل جت�شيد حبها وولئها للوطن وقيادته �حلكيمة 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ممثلة يف �شاحب 
�أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�شمو حكام �لإمار�ت و�أولياء �لعهود يف هذه �ملنا�شبة 
�لتي تاأتي بالتز�من مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�هلل رئا�شة �لدولة �لذي يقود م�شرية نه�شة �لإمار�ت 
و�لإقليمية  �ملحلية  �لأ�شعدة  وتقدمها على خمتلف 

و�لدولية.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  �مل���ري  �ل��ل��و�ء  وث��م��ن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل��ت��ي تهدف  �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل  جمل�س 
يعك�س حب  رم��زي  بعمل  �لوطنية  �مل�شاعر  ربط  �إىل 
�ل��وط��ن و�ل���ولء ل��ه وه��و ي��وم �لعلم �لتي حتتفي به 
و�لأن��دي��ة مبا  و�لحت���اد�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  كافة 
على  يعي�س  مو�طن  لكل  وفخر  وع��ز  �لنتماء  يعزز 

�أر�س �لإمار�ت. 

�سف�رة الدولة يف ب�نكوك 
حتتفل بـ يوم العلم 

•• بانكوك-وام:

مملكة  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �ل�شام�شي  ع��م��ر�ن  علي  حممد  ���ش��ع��ادة  ق��ام 
تايالند برفع علم �لدولة على مقر �ل�شفارة �حتفال ب� يوم �لعلم �لذي 
ي�شادف �ليوم �لثالث من �شهر نوفمرب من كل عام. و�أكد �شعادة �ل�شفري 

بهذه �ملنا�شبة .
. حر�س �لقيادة على �إبقاء علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شاخما يف 

جميع �لدول و�ملحافل �لدولية.

حمد ال�سرقي يرفع علم الدولة يف �سم�ء الفجرية

اينوك ت�س�رك يف يوم العلم االإم�راتي احتف�ًء بروح االحت�د 

جلف�ر الدوائية حتتفل برفع علم االم�رات

•• دبي-الفجر: 

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ل����دع����وة  ت��ل��ب��ي��ة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
���ش��ارك��ت ���ش��رك��ة ب���رول �لإم����ار�ت 
و�ل�شركات  )�ي����ن����وك(  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتابعة لها �م�س يف �حتفالت يوم 
�لوطنية  �ملبادرة  �لإمار�تي،  �لعلم 
جلو�س  ب����ذك����رى  حت��ت��ف��ي  �ل���ت���ي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د 

حفظه �هلل.
عبد�هلل  �شعيد  قال  �ملنا�شبة  بهذه 
خ������وري، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
�ليوم  ه�����ذ�  يف  ن����ع����رّب   : �ي����ن����وك 
�مل����م����ي����ز ع�����ن ع���م���ي���ق �لم����ت����ن����ان 
�ل��ت��ي لطاملا  �ل��ر���ش��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
تدخر  ومل  �إلهامنا،  م�شدر  كانت 
�ملو�تية  �لفر�س  تهيئة  يف  ج��ه��د�ً 
�شاهمت  كما  �لنمو.  لتحقيق  لنا 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�ل��ت��ي تف�شل  ل��ل��دع��وة  ����ش��ت��ج��اب��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
حاثا  باطالقها   - �هلل  حفظه   –
�مل�شاركة يف يوم رفع  �جلميع على 
علم �لمار�ت نظمت �شركة �خلليج 
– جلفار  �ل���دو�ئ���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
�لوطني  بال�شالم  بد�أ  �حتفال   –
�أمي���ن �ل�شاحلي  �ل��دك��ت��ور  ث��م ق��ام 
�لرئي�س �لتنفيذي يف متام �ل�شاعة 
برفع  �أم�س  ظهر  من  ظهر�   12
�ل��ع��ل��م ع��ال��ي��ا ي��رف��رف ف���وق �ملبنى 
�لرئي�س يف ر�أ�س �خليمة مب�شاركة 

�لعديد من موظفي �ل�شركة .
فاطمة  قالت  ذل��ك  على  وتعليقا   
�لب�شرية  �مل��و�رد  �د�رة  نايع مديرة 
فان  ج���ل���ف���ار  يف  ل���ن���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة   :
م��ن��ا���ش��ب��ة رف���ع �ل��ع��ل��م ت��ع��د حلظة 
م�شحوبة  ج����اءت  م��ث��رية  وط��ن��ي��ة 

�لعلم  برفع  �ينوك  موظفو  وق��ام 
�ل��وط��ن��ي يف م��ق��ر �ل�����ش��رك��ة بدبي 
 12:00 �ل�������ش���اع���ة  ع���ن���د  وذل������ك 
نوفمرب،   3 ي���وم  ظ��ه��ر  منت�شف 
جم�����ددي�����ن ع���ه���ده���م ب����الل����ت����ز�م 
�لوطني  و�نتمائهم  �لحت��اد  بروح 
للدولة.  يلني  ل  �ل���ذي  وولءه����م 
�لعلم  رف����ع  م��ر����ش��م  ع��ر���س  ومت 
على  �ينوك  �شفحات  جميع  عرب 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  ���ش��ب��ك��ات 
يوتيوب  و  ف��ي�����ش��ب��وك  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
�لعلم  ي�����وم  وي�����اأت�����ي   . ت����وي����ر  و 
ببد�ية  �إي��ذ�ن��اً  �لإم��ار�ت��ي  �لوطني 
�لوطني  ب���ال���ي���وم  �لح����ت����ف����الت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
يف  وك��م��ا   .2014 دي�شمرب   2 يف 
�ينوك  �ل�شابقة، �شتنظم  �ل�شنو�ت 
�لن�شاطات  م��ن  و��شعة  جمموعة 
لالحتفاء بروح �لحتاد، وتر�شيخ 
�لتز�م �ل�شركة جتاه �لدولة، ودعم 
ثقافة �لعمل �لتطوعي، و�للتز�م 

بالتميز يف جميع �أعمالها.

�لأعايل خفاقا تعززت يف �لنفو�س 
ق��ي��م �مل��و�ط��ن��ة وع���رب �أب��ن��اء وبنات 
�لوطن �لعاملني يف ) جلفار ( من 
خاللها عن �شكرهم �لعميق لقادة 
�لجناز�ت  على  �لر�شيدة  بالدهم 
فاأ�شبحت  حتققت  �لتي  �لعظيمة 
للتطور  رم�����ز�  �حل��ب��ي��ب��ة  ب���الدن���ا 
وت�����ب�����و�أت م�����ش��ريت��ن��ا �لحت����ادي����ة 
�مل��ي��م��ون��ة م��ك��ان��ة م���رم���وق���ة على 

خارطة �لعامل . 
 وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا �أك����������دت م���ه���ره 
�لحتفالت  ق�شم  رئي�شة  �ل�شحي 
على  �لعليا جللفار  �لد�رة  حر�س 
�لعزيزه  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال 
و�ملقيمني  �مل���و�ط���ن���ني  وت�����ش��ج��ي��ع 
�لفعاليات  �مل�شاركة يف جميع  على 
�ل��وط��ن��ي��ة وذل���ك م��ن �أج���ل غر�س 
وتعزيز  و�لن���ت���م���اء  �ل������ولء  ق��ي��م 
�جلميع  ل����دى  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل������روح 
�لعلم  رف��ع  وف���ور  �ن��ه  �ىل  م�شرية 
بالولء  �لوطن  وبنات  �أبناء  تعهد 

لوطنهم و�لوفاء لقيادتهم . .

•• الفجرية-وام:

حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رفع 
بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س 
�لأع�����ل�����ى ح���اك���م �ل���ف���ج���رية علم 
�لأمامية  �ل�����ش��اح��ة  يف  �لإم������ار�ت 
يوم  يف  �لرميلة  يف  �شموه  لق�شر 
�ل��ع��ل��م �ل���ذي ي��ت��ز�م��ن م��ع ذكرى 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت�����ويل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل رئا�شة �لدولة 
تاريخية �شهدتها دولة  يف حلظة 
قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

و�شعبا .
�لثانية  �ل�����ش��اع��ة  وذل����ك يف مت���ام 

بالإمارة.
وقد عرب �شمو حاكم �لفجرية عن 
فخره و�عتز�زه بيوم �لعلم ورفعه 
يف �ل���وق���ت ذ�ت�����ه يف ك���ل �إم������ار�ت 
�ل��دول��ة مب��ا ي��وؤك��د ت��الح��م قيادة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  و���ش��ع��ب 
يحمل  ف��ري��د  م�شهد  يف  �مل��ت��ح��دة 
�لوطنية  �ل�����دللت  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�ملهمة و�لتي جعلت من �لمار�ت 
ي���د� و�ح����دة وح�����ش��ور� ف��ري��د� يف 

�مل�شهد �لعربي و�لعاملي.
بقيادة  �لم���ار�ت  �إن  �شموه  وق��ال 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شعت  ق����د  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لدول  لتكون و�حدة من منار�ت 

حكام �لمار�ت.
�أن �لفجرية بقيادة �شاحب  و�أكد 
حممد  ب��ن  ح��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
توجيهاته  وب��ف�����ش��ل  �ل�������ش���رق���ي 
م�شو�ر  يف  مت�������ش���ي  �ل�������ش���دي���دة 
�لتنمية لترك ب�شمة �لنجاح مع 
باقي �مار�ت �لدولة وهي مت�شي 
يجاريها  ل  م�شتقبل  نحو  قدما 

فيه �أحد.
وقد �شارك �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لعلم عدد  �لفجرية مر��شم رفع 
و�لك�شافة  �مل���د�ر����س  ط���الب  م���ن 
�لفجرية  م���د�ر����س  م���ن خم��ت��ل��ف 
وقد  خال�شة  وطنية  م��ر����ش��م  يف 
�لمار�تي  �ل��ع��ل��م  �أل�����و�ن  �رت�����دو� 

ع�����ش��رة م��ن ظ��ه��ر �م�����س بح�شور 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
�ل�����ش��رق��ي ويل عهد  ب���ن حم��م��د 
�لفجرية و �ل�شيخ �لدكتور ر��شد 
�ل�شرقي  حم��م��د  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
و  للثقافة  �لفجرية  هيئة  رئي�س 

�لعالم.
 و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن ح��م��د بن 
حممد  و���ش��ع��ادة  �ل�شرقي  حممد 
�شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن 
�لأمريي و �شعادة �شامل �لزحمي 
مدير مكتب ويل �لعهد و �شعادة 
عام  مدير  �لأف��خ��م  �شيف  حممد 
بلدية �لفجرية وعدد من مديري 
و�مل�شوؤولني  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 

�حل����دي����ث����ة وه������ي مت�������ش���ي نحو 
حتقيق �أهد�فها �لتنموية مبنتهى 
�لح�شا�س بامل�شوؤولية جتاه رفعة 

�ملو�طن و�لوطن و�زدهاره.
بدوره �أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن 
حمد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�أه��م��ي��ة ه��ذ� �ل��ي��وم يف ق��ل��وب �أهل 
و�لح�شا�س  جميعهم  �لم�����ار�ت 
�لذي جعل من  باملو�طنة  �لعايل 
ي���وم �ل��ع��ل��م ي��وم��ا وط��ن��ي��ا خال�شا 
�للحمة  �أو��شر  لتاأكيد  ومنا�شبة 
�لوطنية �لتي جعلت من �لمار�ت 
�أ�شعد �شعب بقيادة �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخو�نه 

للوطن  وولئ��ن��ا  حبنا  عميق  ع��ن 
وقيادته و�شعبه، وحافز�ً لر�شيخ 
روح �لحتاد و�لعمل معاً لتحقيق 
�لزدهار �لجتماعي و�لقت�شادي 
�لإمار�ت  ل��’روؤية  ودعماً  لبالدنا، 
�أف�شل  بني  نكون  �أن  2021‘ يف 

دولة  ج��ع��ل  يف  �ملتب�شرة  روؤي��ت��ه��م 
و�حدة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
ونرب��شاً  �لعامل  بلد�ن  �أ�شعد  من 

لثقافة �لتمّيز .
و�أ����ش���اف خ�����وري: ي��ق��دم ل��ن��ا يوم 
�لتعبري  فر�شة  �لإم��ار�ت��ي  �لعلم 

�لعلم  ومي����ث����ل  �ل�����ع�����امل.  ب����ل����د�ن 
و�عتز�ز  ف��خ��ر  م�����ش��در  �ل��وط��ن��ي 
بالن�شبة لنا؛ وجندد بهذه �ملنا�شبة 
�لتعاون مع جميع �ل�شركاء لدعم 
وحتقيق  �لر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة 

مزيد من �لنجاحات �ملتميزة .

– وع��ربت ب�شدق عن  �هلل ثر�هم 
ويف  �لوطن  م�شرية  لربان  �ل��ولء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقدمتهم 
رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يعد  �ل�����ذي  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 

بالوطن  ع�شقا  �ل��ق��ل��وب  بخفقات 
دولتنا  مبوؤ�ش�س  و�ع��ت��ز�ز�  وفخر� 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
و�خو�نه  ن��ه��ي��ان  �ل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�ل�����ش��ي��وخ ح��ك��ام �لم�����ار�ت - طيب 

رمز� وطنيا وقائد� ملهما وفيا مل 
�أبناء  ��شعاد  �أج��ل  و�شعا من  يدخر 

�شعبه . 
 و��شتطردت نايع قائلة : مع رفع 
ع��ل��م �لم������ار�ت م���ن �لأع������ايل �ىل 

�لطالبات  �ح���دى  ت��ق��دم��ت  فيما 
�حتفالية  �شعرية  ق�شيدة  لتلقي 

�شموه  ح�شرة  يف  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 
�لق�شم  ب�����اأد�ء  ط��ال��ب��ت��ان  وق���ام���ت 

�لوطني و�شط تفاعل �حل�شور يف 
هذ� �ليوم �لوطني �لكبري. 

طبية راأ�ش اخليمة ترفع العلم 

طلبة دبي ي�س�ركون يف حملة رفع العلم

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

��شتجابة للمبادرة �ل�شامية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س  حممد بن ر��شد 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي حفظه �هلل و�لتي دعا فيها 
�جلميع �إىل بدء حملة وطنية �شعبية لالحتفاء بالعلم 
ورفعه عالياً خفاقاً يف كل مكان حتت �شعار �رفعه عالياً 
. . ليبقى �شاخماً لأنه رمز عزة هذ� �ل�شعب، و�شر قوته، 
وم�شدر فخره و�حر�مه و�حتفاًل بيوم �لعلم و�لذي 
�شادف �لثالث من �شهر نوفمرب، ذكرى تويل �لرئا�شة 
 .. نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل. 
منطقة  مدير  �لنعيمي  �أحمد  �هلل  عبد  �لدكتور  رف��ع 
مبنى  �شارية  على  �ل��دول��ة  علم  �لطبية  �خليمة  ر�أ����س 
�ملنطقة �لطبية يف يوم �لأثنني �ملو�فق 2013/11/3 
م يف متام �ل�شاعة 12 ظهر�ً، بح�شور عدد من مدر�ء 
�لإد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام و�لوحد�ت �ل�شحية وموظفي 

�ملنطقة.
وبهذه �ملنا�شبة قال �لدكتور �لنعيمي �ننا برفعنا علم 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة هذ� �لكيان �لذي يوحد 
قلوبنا على حب هذ� �لوطن �ملعطاء.. نرفع معه �أ�شمى 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�ل��وف��اء  �ل�شكر  �آي���ات 
�لدولة حفظه �هلل و�أخيه  .. رئي�س  �آل نهيان  بن ز�يد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي حفظه 
�هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
و�إخو�نهم  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 

ون�شتذكر  �لإم������ار�ت،  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
م��وؤ���ش�����ش��ي ه���ذه �ل���دول���ة و�ل���ذي���ن رف��ع��و� ع��ل��م للدولة 
ر�شخت  �ل��ت��ي  ج��ه��وده��م  ون�شتح�شر  ع��ام��اً،   43 ق��ب��ل 
مكانة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بني دول �لعامل 
و�أحرزت لها مكاناً متقدماً بني �لأمم و�ل�شعوب وندعو 
�أبنائنا للحفاظ على هذ� �لر�ث �لقيم و�لتوحد على 

حمايته وبذل كل غايل من �أجلة رفعته و�شموه.
�ل�شهد�ء  ب���الط  �ل��ف��ع��ال��ي��ة ط��ل��ب��ة م��در���ش��ة  ���ش��ارك يف 
و�لك�شافة �ملدر�شية ومت عزف مو�شيقى �ل�شالم �لوطني 

للدولة. 
عبيد  م�شت�شفى  مدير  �ل�شحي  ر��شد  حممد  رفع  كما 
�هلل لعالج كبار �ل�شن و�أمر��س �ل�شيخوخة علم �لدولة 
موظفي  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ش��ور  �مل�شت�شفى  ���ش��اري��ة  ع��ل��ى 
�بر�هيم بن حمد عبيد �هلل  �مل�شت�شفى. ويف م�شت�شفى 
رفع حممد ر��شد بن ر�شيد مدير �مل�شت�شفى علم �لدولة 
على �شارية �مل�شت�شفى يف فعالية �حتفالية ح�شرها عدد 

من �لإد�ريني و�لفنيني وزو�ر �مل�شت�شفى.
�لطري مدير  يو�شف  �لدكتور  رفع  �لتوقيت  نف�س  ويف 
�مل�شت�شفى  �شارية  على  �ل��دول��ة  علم  �شقر  م�شت�شفى 

بح�شور عدد من موظفي �مل�شت�شفى.
ك��م��ا رف���ع �ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د �ل��و�ح��د م��دي��ر �إد�رة 
�لطب �لوقائي علم �لدولة على مبنى �لإد�رة بح�شور 
�لأ�شتاذة مهرة حممد بن �شر�ي مدير �إد�رة �لتثقيف 
وع��دد من  �لأق�شام  روؤ�شاء  و�ل�شادة  �ل�شحي  و�لإع��الم 

�ملوظفني.
و�لوحد�ت  �لأق�����ش��ام  جميع  يف  �ل��دول��ة  علم  رف��ع  ومت 

�ل�شحية �لتابعة للمنطقة.

•• دبي-الفجر: 

�حتفل طلبة مد�ر�س خا�شة بدبي �م�س )�لإثنني( بيوم 
�لَعلَم �لإمار�تي �لذي يعد حملة وطنية و�شعبية �شاملة 
ذكرى  ن��وف��م��رب،  �شهر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  ت�����ش��ادف  وم�شتمرة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ت��ويل �شاحب 

حفظه �هلل رئا�شة دولة �لإمار�ت .
عمل  فريق  ق��ام  �لوطنية،  �لح��ت��ف��الت  م��ع  وبالتز�من 

من  ط��الب  مب�شاركة  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
مدر�شة دبي �لدولية، وكلية دبي للتخاطب بالإنكليزية 
لل�شيليكون  دب��ي  ب��و�ح��ة  ويللنغتون  جيم�س  وم��در���ش��ة 
�لعًلم  �أن  موؤكدين  �لهيئة  �أم��ام مقر  �لدولة  علم  برفع 
�لإمار�تي ميثل �شعار طموحات وعنو�ن ت�شحيات ور�ية 
عز وفخر ل�شعب �لإم��ار�ت وللمقيمني، وعالمة توّحد 
�لقلوب على ع�شق تر�ب �لوطن وتغر�س �لنتماء �لذي 

يقود �إىل بذل �لطاقات ل�شنع �مل�شتقبل.

اأ�سرة ن�دي مليحة ب�ل�س�رقة ترفع العلم
•• ال�صارقة-وام: 

نظم نادي مليحة �لثقايف �لريا�شي 
بال�شارقة �م�س �حتفالية يوم �لعلم 
ت��ز�م��ن��ا م��ع �ح��ت��ف��ال �ل��دول��ة بتويل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل مقاليد �حلكم يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
بالعجيد  م�شبح  �لحتفال  وح�شر 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ك��ت��ب��ي 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �لحت��������ادي 
�ل����رزة ع�شو  و���ش��امل عتيق  �ل��ن��ادي 
ومنت�شبو  وموظفو  �لإد�رة  جمل�س 
�ل����ن����ادي وك�����ل �أ�����ش����رة �ل����ن����ادي من 

�لالعبني ومد�ر�س منطقة مليحة 
للتعليم  مليحة  مدر�شة  يف  ممثلة 
ومدر�شة  و�ل����ث����ان����وي  �لأ����ش���ا����ش���ي 
�حلاثة  ومدر�شة  للبنات  �لهالليات 
خالل  ومت   . �لأ����ش���ا����ش���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
م�شحوبا  �ل��ع��ل��م  رف����ع  �لح���ت���ف���ال 
�ل�شالم  �أن��غ��ام  وعلى  �حل��ك��ام  ب�شور 
بالعجيد  م�شبح  وت��ق��دم  �ل��وط��ن��ي. 
نادي  �إد�رة  و�أع�شاء جمل�س  �لكتبي 
ومنت�شبي  م��وظ��ف��ي  وك����ل  م��ل��ي��ح��ة 
�شاحب  مقام  �إيل  بالتهنئة  �لنادي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
و����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 

�أ�شحاب  و�إخو�نهم  �ل�شارقة  حاكم 
�ل�����ش��م��و ح���ك���ام �لإم��������ار�ت و�أول���ي���اء 
دولة  و�شعب  �حلكام  ون��و�ب  �لعهود 
�لإم��ار�ت بهذه �ملنا�شبة. ومت خالل 

�لحتفال تقدمي عدد من �لفعاليات 
و�لنتماء  �لولء  توؤكد معاين  �لتي 
لهذ� �لبلد �لغايل على قلوب جميع 

�أبنائه و�ملقيمني على �أر�شه.
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اأخبـار الإمـارات

وزارة االقت�س�د حتتفل بـ »يوم العلم«
•• دبي-وام: 

�حتفلت وز�رة �لقت�شاد برفع علم �لدولة تنفيذ� ملبادرة �شاحب �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�شنوية  منا�شبة وطنية  �لعلم  يوم  باعتماد  �هلل  رع��اه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 
حتتفل فيها دولة �لمار�ت حكومة و�شعبا تز�منا مع ذكرى تويل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل مقاليد �حلكم رئي�شا 
برفع  �لقت�شاد  وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  وقام معايل  للدولة. 
علم �لدولة على مقر �لوز�رة بدبي بح�شور �شعادة �ملهند�س حممد �أحمد 
�مل�شاعدين  �لوز�رة لل�شوؤون �لقت�شادية و�لوكالء  �لعزيز وكيل  بن عبد 
وكافة موظفي وكو�در �لوز�رة.. كما قام جميع موظفي �لوز�رة برفع علم 

�لدولة عاليا خفاقا.

ياأتي  �لعلم  ي��وم  ب�  �إحتفالنا  �إن  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  �ملن�شوري  معايل  وق��ال 
�لر�شيدة  �إىل �لم��ار�ت و�لإخال�س و�لولء للقيادة  تعبري� عن �لإنتماء 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل 
�لحتفال  ياأتي  كما  �هلل  رع��اه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
لالإجناز  و����ش��ت��ذك��ار�  جميعا  قلوبنا  يف  �لعلم  وم��ك��ان��ة  ل��رم��زي��ة  ت��ق��دي��ر� 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �حلديثة  نه�شتها  وباين  �لدولة  ملوؤ�ش�س  �لعظيم 
بيوم  �إننا نحتفل  و�أ�شاف معاليه  ث��ر�ه.  نهيان طيب �هلل  �ل  �شلطان  بن 
�لتي قادها بثقة  �لتمكني  �إجن��از�ت م�شرية  �لعلم وقد تعززت وتر�شخت 
و�إقتد�ر منذ ع�شر �شنو�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل وقد باتت دولتنا �حلبيبة حتتل مكانا مرموقا 
مكانها  لتاأخذ  �ل�شفوف  متقدمة  و�مل��ن��اح��ي  �ل�شعد  كافة  وعلى  عامليا 

�أن �شعب �لإم��ار�ت �لويف ينظر  . و�أكد معاليه  �لذي ت�شتحقه بال�شد�رة 
ب�شموخ �إىل رئي�شه كما ينظر ب�شمو �إىل علم �لإمار�ت .. فاملقامان عاليان 
لهذه  �لنتماء  تعزز  �لنظرة  وه��ذه  جميعا  قلوبنا  على  غاليان  ورم���ز�ن 
�لأر�س �لطيبة ولهذ� �لحتاد �لقوي �لذي �أر�شى دعائمه �ملتينة �ملغفور 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نه  �آل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اذن �هلل  له 
حكام �لإم��ار�ت �لذين وحدو� �إمار�تهم يف دولة و�حدة وجعلو� لها علما 
و�حد� وتابع هذه �مل�شرية �لحتادية �ملباركة ربان �شفينة �لحتاد �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان خري خلف خلري �شلف . و�أ�شاف 
معاليه �أن علم �لإمار�ت هو عنو�ن �لوطن ورمز �لولء و�لنتماء لدولة 
�لحتاد و�ملعرب عن وحدتنا وت�شامننا وهو رمز �لتقدم و�لعطاء و�لتنمية 
�ألو�ن هذ� �لعلم �لعزيز تختزن �ل�شفاء و�ل�شالم و�لزده��ار و�لقوة ..  و 
و�ل�شموخ..  و�لقوة  �لإب��اء  معاين  يج�شد  فهو  للعلم  كبرية  رمزية  وثمة 

ولأن �لعلم رمز� للدولة وبالتايل فهو يعرب عن روح �لحتاد هذه �لروح 
�لتي �شنعتها عبقرية �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لإم��ار�ت��ي فكل  �لإن�����ش��ان  ت��ز�ل متجذرة يف  �ل���روح ل  .. فهذه  �آل نهيان 
خطو�ته تنبع من روح �لحتاد فال�شيخ ز�يد رحمه �هلل هو �لذي غر�س 
فينا هذ� �ل�شعور �جلميل نحن �لذين تربينا على يده و�أخالقه و�شفاته 
�لكرمية و �لعلم �لإمار�تي وبو�شفه عاك�شا لهذه �لروح وهذه �لعبقرية 
فهو �أي�شا رمز للحب و�لنتماء وذلك ي�شتدعي كل معاين �لألق و�لرفعة 
و�ملجد و�لفخار . وتوجه معاليه ملوظفي وكو�در �لوز�رة يف هذه �ملنا�شبة 
وقال �إن �لعلم رمز لالإمار�ت لذلك يجب علينا �حلر�س على �إعالئه يف 
كافة �ملحافل قدر �إ�شتطاعتنا وهذ� ل ياأتى �إل بال�شعي �لدوؤوب �لد�ئم يف 
دروب �لنجاح و�لخال�س يف �لعمل و�إتقانه و�إجناز مهامنا وما نكلف به 

من �أعمال على �أمت �شورة وباأف�شل جودة و�أ�شرع وقت.

نهي�ن يرفع علم الدولة على مقر وزارة الثق�فة ب�أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  قام 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
برفع  �م�����س  ظ��ه��ر  �ملجتمع  وتنمية 
علم �لدولة �أمام مبنى �لوز�رة بينما 
�لعلم  رف����ع  ن��ف�����ش��ه  �ل��ت��وق��ي��ت  يف  مت 
و�ملر�كز  �ل����وز�رة  م��ق��ر�ت  ك��اف��ة  على 
لها  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ملجتمعية 

بجميع �إمار�ت �لدولة.
��شتجابة  �ل��ع��ل��م  رف���ع  ح��ف��ل  وي���اأت���ي 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ل����دع����وة 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ح��اك��م دب��ي ب��رف��ع علم �ل��دول��ة على 
و�إيذ�نا  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
بانطالق حملة �لعلم وح�شر �حلفل 
وز�رة  وكيل  �ل�شابري  عفر�ء  �شعادة 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
وعدد من قياد�ت �لوز�رة و�ملوظفني 
�خلدمة  هيئة  منت�شبي  ج��ان��ب  �ىل 
�أدو�  �ل��ذي��ن  و�لحتياطية  �لوطنية 

ق�شم �لولء.
وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لدولة  لعلم  رفعه  خ��الل  نهيان  �آل 
وز�رة  يف  �أن���ن���ا  وي�����ش��ع��دن��ا  ي�����ش��رف��ن��ا 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
ن��ط��ل��ق �ل����ي����وم ح��م��ل��ة �ل���ع���ل���م حتت 
�شاخما  ...ليبقى  عاليا  �رفعه  �شعار 

بلد للرخاء و�ل�شتقر�ر بلد للحكمة 
و�ل�شالم بلد للتقدم و�لنماء يف ظل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د 
نهيان رئي�س �لدولة �أعزه �هلل ومتعه 
و�إخو�نه   � و�لعافية  �ل�شحة  مبوفور 

قادة �لدولة �لكر�م.
ب��ع��م��ي��ق �ل�شكر  ت��وج��ه م��ع��ال��ي��ه  ك��م��ا 
�ل���ت���ق���دي���ر و�ل����ع����رف����ان �إىل  وو�ف�������ر 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة و 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م��ا 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �لإم��ار�ت 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة.
�شبحانه  �هلل  ن�����ش��ك��ر  �أن���ن���ا  و�أ����ش���اف 
�لناه�شة  لدولتنا  قي�س  �أن  وتعاىل 
هوؤلء �لقادة �لعظام �لذين يعملون 
حتقيق  �شبيل  يف  و�إر�دة  وق��وة  بعزم 
�ل���ت���ق���دم و�لزده��������ار يف ك���اف���ة رب���وع 

�لدولة وعلى �لدو�م .
�لتهنئة  ب��خ��ال�����س  م��ع��ال��ي��ه  ت��ق��دم  و 
�أب���ن���اء  �ل����وط����ن وج���م���ي���ع  ق������ادة  �إىل 
وب��ن��ات �لإم����ار�ت .. ودع��ا �هلل تعاىل 
عاليا  د�ئما  �لم���ار�ت  علم  يكون  �أن 
�ل�شد�رة  د�ئما يف  و�لإم���ار�ت  خفاقا 

و�مل��ق��دم��ة ول��ت��ك��ون �ح��ت��ف��الت �ليوم 
�لوطني لهذ� �لعام باإذن �هلل منوذجا 
و�شعادتنا  ل��وط��ن��ن��ا  حل��ب��ن��ا  ���ش��ادق��ا 
باإجناز�ته وتفاوؤلنا مب�شتقبله و�آفاق 

تطوره.
وق��ال معاليه �ن �ل��وز�رة تهدف من 
روح  تنمية  �إىل  �لعلم  حملة  تنظيم 
�لعتز�ز بعلم �لدولة وتر�شيخ مكانته 
�لوطنية  و�ل��ه��وي��ة  ل��الحت��اد  ك��رم��ز 
�لفعاليات  ه�����ذه  �أن  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
مفهوم  غ��ر���س  على  تعمل  �لوطنية 
�لحتاد يف نفو�س �لأجيال �جلديدة 
ل��ت��ع��زي��ز ح���ب �ل���وط���ن و�لإخ���ال����س 
لر�به و�لتفاين يف �لعمل ومو��شلة 
�لعطاء حلماية �ملكت�شبات و�حلفاظ 
وطننا  ل���ي���ب���ق���ى  �مل�������ق�������در�ت  ع����ل����ى 
للمو�طنني  م��ع��ط��اء  ���ش��اخم��ا  ق��وي��ا 
و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�����س �ل���دول���ة كما 
�لبي�شاء  ب���الأي���ادي  �جل��م��ي��ع  ت��ذك��ر 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور 
�أول  �آل نهيان �لذي كان  بن �شلطان 
من رفع هذ� �لعلم �إيذ�نا بقيام دولة 
و�إخو�نه  جل��ه��وده  وتتويجا  �لحت���اد 
�حل��ك��ام �ل��ذي��ن ب�����د�أو� م��ع��ه م�شرية 
�لآن يف  �لتي ن�شهد ثمارها  �لنه�شة 
معايل  و�أك��د  �لر�شيدة.  قيادتنا  ظل 
�لوز�رة  �أن  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
حملة  فعاليات  ت�شل  �أن  على  تركز 
�أر�س  على  �ملقيمني  كافة  �إىل  �لعلم 

م�شاركة  فيها  ي�شاركو�  و�أن  �ل��دول��ة 
فاعلة من خالل �أن�شطة متنوعة يف 
مر�كزها �لثقافية و�ملر�كز �لتجارية 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  وع��رب 
ومن خالل و�شائل �لإعالم �ملختلفة 
هدفها  وط��ن��ي��ة  منا�شبة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م �ل����ولء و�لن��ت��م��اء لهذ� 
�ل��ر���ش��ي��دة موؤكد�  �ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه 
رم���ز �لحت����اد وثمرة  ه��و  �ل��ع��ل��م  �أن 
�لعزة  �ملوؤ�ش�شني وعنو�ن  �لآباء  كفاح 
فعاليات  وت�شم  و�مل��ج��د.  و�ل��ك��ر�م��ة 
حملة �لعلم ور�س عمل وحما�شر�ت 

قيمة  ت���ت���ن���اول  ث���ق���اف���ي���ة  ون���������دو�ت 
�إ�شافة  وت��اري��خ��ه  ورم��زي��ت��ه  �ل��ع��ل��م 
لالأطفال  وك��رن��ف��الت  فعاليات  �إىل 
خمتلف  يف  وم�����ش��اب��ق��ات  وع����رو�����س 
�لوز�رة  تنظم  كما  �لتجارية  �ملر�كز 
م�����ش��اب��ق��ات �إذ�ع���ي���ة مل���دة �أ���ش��ب��وع من 
�إ���ش��اف��ة �إىل  ت��اري��خ �ن��ط��الق �حلملة 
م�شابقة �أجمل �شورة و�أجمل مقطع 
و�أف�شل  �ل�شعرية  و�مل�شابقة  فيديو 
�ل��ع��ل��م وقامت  ق�����ش��ة ق�����ش��رية ع���ن 
للعلم  �أل��ب��وم غنائي  ب��اإن��ت��اج  �ل����وز�رة 

باأ�شو�ت جنوم �لغناء �لإمار�تي.

هي  �هلل  ب���اإذن  �حلملة  ه��ذه  ولتكون 
�لبد�ية �لر�شمية لحتفالتنا باليوم 
�لوطني �لثالث و�لأربعني وي�شرفني 
�أرف��ع علم  �أن  �ملنا�شبة  كثري� يف هذه 
�لإم�����ار�ت �ل���ذي �أ���ش��ب��ح وهلل �حلمد 
رم����ز� ل��وح��دة �أب���ن���اء وب��ن��ات �لوطن 
به  ي�شعرون  وم��ا  لدولتهم  وحبهم 
من ولء و�نتماء قوي لها بل ورمز 
لع��ت��ز�زن��ا وف��خ��رن��ا مب��ا متثله هذه 
�لدولة �لر�ئدة من منوذج ح�شاري 
و�لت�شامح  �ل���ت���ع���اي�������س  يف  ف����ري����د 

و�لتنمية و�لبناء.

قام  �لعلم  ه��ذ�  �ن  معاليه  و�أ���ش��اف 
موؤ�ش�س  �ل�شريفتني  بيديه  برفعه 
�لو�لد  ب���اإذن �هلل  ل��ه  �ملغفور  �ل��دول��ة 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
لقيام  رم��ز�  ث��ر�ه  وطيب  �هلل  رحمه 
دول��ة �لحت���اد يف ع��ام 1971 وهذ� 
�لعلم ومنذ ذلك �حلني وهو عنو�ن 
�ل��وط��ن مي��ث��ل ع��ظ��م��ة ه���ذ� �ل�شعب 
للقائد  �مل�شرف  �ل�شجل  ع��ن  ويعرب 
�ملخل�شني  �ل��وط��ن  ول��ق��ادة  �ملوؤ�ش�س 
ويف �لوقت ذ�ته ي�شهم يف دعم �لهوية 
�لوطنية لدينا جميعا ويوؤكد �شعورنا 

�لقوي بالأمل و�لتفاوؤل يف م�شتقبل 
دولتنا.

و�����ش���اف �أن��ن��ي �إذ �أ���ش��اه��م �ل��ي��وم يف 
�أعرب عن  �إط��الق حملة �لعلم فاإمنا 
�ع��ت��ز�زي و�ع��ت��ز�ز كافة �أب��ن��اء وبنات 
�لعظيمة  �ل����دول����ة  ب���ه���ذه  �ل����وط����ن 
و�أياد  حكيمة  ق��ي��اد�ت  �شكلتها  �ل��ت��ي 
ومو�طنون  ���ش��ادق��ة  وع���ز�ئ���م  ق��وي��ة 
حري�شون كل �حلر�س على �أن تكون 
و�لطليعة  �ملقدمة  يف  د�ئ��م��ا  دولتنا 
�ل��ع��امل . وق��ال معاليه كل  ب��ني دول 
ع���ام و�إم���ار�ت���ن���ا �حل��ب��ي��ب��ة ب��ك��ل خري 

علم االإم�رات»ارفعه ع�ليً�.. ليبقى �س�خمً�« يف ج�معة العني

�سرطة الفجرية ت�س�رك يف يوم العلم

•• ابوظبي-العني-الفجر:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  للمبادرة  مو�كبة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، حتت �شعار  مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
»�إرفعه عالياً.. ليبقى �شاخماً«، نظمت جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا 
�لأكادميية  �لهيئتني  لأع�شاء  عاما  جتمعاً  و�لعني  �أبوظبي  يف  مبقريها   ،
و�لأد�رية وطلبة �جلامعة ، لرفع �لعلم �لوطني فوق مباين �جلامعة ، دعماً 
لهذه �ملبادرة �لتي تقام �حتفاًل مبنا�شبة »يوم �لعلم«، �لتي ت�شادف �لثالث 
من نوفمرب، ذكرى تويل �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، 

رئي�س �لدولة، مقاليد �حلكم .
عن   ، للجامعة  �مل�شت�شار  �لرئي�س  عطاطرة  �لدين  ن��ور  �لدكتور  وحت��دث 
�ملعاين �ل�شامية لالحتفال ب�»يوم �لعلم«، موؤكد� حر�س �جلامعة على تلبية 
دعوة �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ببدء حملة وطنية 
جانب  �إىل  �لإم����ار�ت،  وبنات  �أب��ن��اء  فيها  ي�شارك  وم�شتمرة  �شاملة  �شعبية 
م�شاركة جميع �جلهات و�لدو�ئر و�ل��وز�ر�ت �لحتادية عرب مبانيها برفع 

َعلَم �لدولة ب�شكل متز�من .
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  ع��ط��اط��رة تفخر  ن��ور  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ش��اف 
ر�أ����س هذه  ، وعلى  �ل��ب��الد و�لعباد  بقياد�ت م��الأت �لأر����س ع��م��ار� وك��رم��ت 
�أل نهيان حفظه �هلل  �لقياد�ت ياأتي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��وىل  لها.   وملهما  للم�شرية  ليكون  قائد�  ورع��اه 
�ليوم  ه��ذ�  �ملتحدة يف مثل  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �لقيادة يف  دف��ة  خليفة 
�ل�شيخ  باذن �هلل  �ملغفور له  �أر�شاه  �لذي  ��شتمر�ر� للنهج  قبل ع�شر �شنو�ت 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، هذ� �لنهج �لذي و�شع �لوطن و�ملو�طن على قمة 

�هتماماته و�أولوياته ، فتبو�أ �لوطن مكانة عاملية يف �شف �لدول �ملتقدمة يف 
جميع �ملجالت �أذكر منها جمال �لتعليم ، فقد ح�شلت دولة �لمار�ت على 
مرتبة متقدمة بني �لدول يف ن�شبة �ملتعلمني عامليا و�أ�شحت �لدولة مق�شد� 

للد�ر�شني و�ملتعلمني وطلبة �لعلم من �شتى بقاع �لأر�س. 
وما تكاد تنظر من حولك �إل وجدت ينابيع �لعطاء ومنار�ت للهد�ية يف كل 
جمال من جمالت �حلياة ومل ينح�شر �لعطاء د�خل �لدولة بل فا�س وعم 

لي�شمل �لبالد �لعربية و�لإ�شالمية و�ل�شديقة .
�إن �لنهج �لذي �أر�شاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة يف جعل �لوطن و�لإن�شان 
و�لأمان  ل��الأم��ن  م��ن��ارة م�شعة  �لم����ار�ت  دول��ة  �لعمل جعل  �أول��وي��ات  قمة 
جعلت  �ل�شيا�شة  ه��ذه  �لعربي،  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  و�لتطور  و�ل�شتقر�ر 

مو�طني ومقيمي �لدولة من �أ�شعد �ل�شعوب يف �لعامل .
با�شم  رئي�س �جلامعة  �لرفاعي  �لدكتور غالب  �لأ�شتاذ  تقدم   ومن جانبة 
�لتهنئة  �آي���ات  باأ�شمى  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �ل��ع��ني  جامعة  يف  �لعاملني 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحب  �إىل  و�لتربيكات 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �ل��دول��ة، 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمّو 
وجميع  �لإم��ار�ت��ي،  �ل�شعب  و�إىل  �لإم���ار�ت،  حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء 

�ملقيمني على �أر�س �لدولة. 
و�أكد �لدكتور غالب ، على �أهمية هذه �حلملة �لوطنية �لتي تقام بالتز�من 
مع ذكرى غالية على قلوب �جلميع يف دولة �لإمار�ت، وذلك يف �إطار حر�س 
و�لأح���د�ث  �لفعاليات  مو�كبة  على  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعني  جامعة 
�لوطنية �لتي ت�شهدها �لدولة ، كذلك ريادتها يف تقدمي كل ما هو متميز 

ويليق بهذه �ملنا�شبات �لغالية على قلوب �جلميع .

•• الفجرية-الفجر:

تز�مناً مع �حتفالت دولة �لمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ي��وم �ل��ع��ل��م من 
خالل �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب 
�أل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
�هلل حتتفل �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لفجرية بهذه �لفعالية من خالل 
�ل��ع��ل��م يف مبنى  رف���ع  �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لتابعه  و�مل���ر�ك���ز  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لعامون  �مل��در�ء  كافة  بح�شور  لها 
�لق�شام  وروؤ���ش��اء  �لد�ر�ت  وم���در�ء 
و�لفرع و�ل�شباط و�شباط �ل�شف 
حيث  �لن�شائي  و�لعن�شر  و�لف���ر�د 
�لثانية  �ل�����ش��اع��ة  �م�������س  �أن��ط��ل��ق��ت 
ب�����د�أت مر��شم  ع�����ش��ر ظ��ه��ر� ح��ي��ث 

ومن  �ل��وط��ن��ي  بال�شالم  �لأح��ت��ف��ال 
ث����م ق�����ام ����ش���ع���ادة ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
���ش��رط��ة �ل��ف��ج��رية �ل��ع��ق��ي��د حممد 
ن��اي��ع �ل��ط��ن��ي��ج��ي ب��رف��ع �لعلم  ب���ن 
وبهذه �ملنا�شبة قال �لر�ئد �لدكتور 
�شعيد حممد �حل�شاين رئي�س ق�شم 

�لعالم و�لعالقات �لعامة بالنابة 
تز�منا  تاأتي  �لعلم  رف��ع  فعالية  �أن 
�ل�شمو  ت����ويل ���ش��اح��ب  ذك����رى  م���ع 
نهيان  �أل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
مقاليد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
للهوية  رم��ز�  �لعلم  ويعترب  �حلكم 

وتدل  و�مل��و�ط��ن،  للوطن  �لوطنية 
دلل��ه و��شحة على وح��دة وتالحم 
حبهم  وم��دى  �لفتية  دولتنا  �شعب 
ل��ه��ذه �لر�����س �لطيبة  و�ن��ت��م��ائ��ه��م 
فهي مبثابة تعبري �شادق عن مدى 

حبهم وولئهم لوطنهم وقادتهم.

الري�س: نعاهد قيادتنا على الولء، واأن نخل�س يف عملنا لكي يبقى العلم خفاقًا

االأر�سيف الوطني ي�س�رك يف 
رفع العلم يف �سم�ء الوطن

•• ابوظبي-الفجر:
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  ��شتجابة 
�لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه �هلل، حملة �لعلم حتت �شعار »�رفعه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تويل  ذك��رى  �لعلم«،  ب�»يوم  �حتفاًل  �شاخماً«،  ليبقى  عالياً.. 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة مقاليد �حلكم - حفظه �هلل – قام �لأر�شيف 

�لوطني برفع �لعلم �ل�شاعة �لثانية ع�شرة يف �لثالث من �شهر نوفمرب.
�لوطني:  �لأر�شيف  عام  �لري�س مدير  �هلل  عبد  �لدكتور  �شعادة  قال  �ملنا�شبة  وبهذه 
ميثل يوم �لعلم منا�شبة عظيمة، نفخر بها، ملا بلغته بالدنا من تقدم و�زدهار، وهذه 
فر�شة لكي نعاهد قيادتنا على �لولء، و�أن نعرّب عن م�شاعر �حلب و�لوفاء و�لولء 
يف  جهودنا  نكثف  و�أن  �لهتمام،  كل  و�ل�شعب  �لوطن  تويل  �لتي  �حلكيمة  لقيادتنا 

خدمة �لوطن لكي يبقى �لعلم خفاقاً يف �شماء �لوطن.
و�أ�شاف �لري�س: �إن �لعلم جزء �أ�شا�شي من هويتنا �لوطنية، ولبد من �أن نعمل د�ئماً 

بجد و�إخال�س حتى يظل �شاخماً ورمز�ً لوحدتنا �لوطنية.
برفع  �لحتفال  يف  �شاركو�  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  موظفي  جميع  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 

�لعلم.

علم الدولة يعتلى ك�فة مب�ين الهيئة الع�مة لل�سوؤون اال�سالمية واالوق�ف
•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شمو  �شاحب  دع��وة  م��ع  تفاعال 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء، ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل ، 
ل��الح��ت��ف��ال ب���� ي���وم �ل��ع��ل��م ، �لذي 
�لثالث من �شهر نوفمرب  ي�شادف 
م����ن ك����ل ع�����ام وه�����و ذك������رى تويل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئا�شة  نهيان حفظه �هلل،  �آل  ز�يد 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق���ام���ت  �ل����دول����ة 
و�ل�����ش��وؤون �ل���ش��الم��ي��ة و�لوق����اف 
�ل����دول����ة ع��ل��ى مبنى  ب���رف���ع ع��ل��م 
�لهيئة �لرئي�شي يف �بوظبي وعلى 
�لدولة  وفروعها يف  مبانيها  كافة 
معربة عن ��شدق �مل�شاعر و�حلب 
و�ل�����ولء و�لن��ت��م��اء ل��ه��ذ� �لوطن 
و�ىل علم �لدولة �لذى ميثل �حتاد 
وفيه  و�ل��ق��در�ت  و�لعزمية  �لر�دة 
وم�شتقبلنا  وروؤي��ت��ن��ا  بيتنا  وح���دة 
تر�ب  ع��ل��ى ع�شق  ق��ل��وب��ن��ا  وي��وح��د 
و�مكاناتنا  ويوحد طاقاتنا  وطننا 

ل�شنع م�شتقبل بلدنا .
وبهذه �ملنا�شبة �لعزيزة رفع �شعادة 
�لكعبى  م��ط��ر  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�يات  ��شمى  و�لوق��اف  �ل�شالمية 
مقام  �ىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
بن  خليفة  �ل�شمو�ل�شيخ  �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي�����د 
عز  �مل���وىل  ر�ج��ي��ا  �هلل-  –حفظه 

ب��ال��وط��ن��ي��ة و�ل���ف���خ���ر و�لع����ت����ز�ز 
وللمكانة �لتى يحتلها علم �لدولة 
يف قلب كل مو�طن ومقيم يعي�س 
مثمنا  �لطيبة  �لر����س  ه��ذه  على 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إط�����الق 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�لعلم  حملة  دب��ي،  حاكم  �ل����وزر�ء، 
حت��ت �شعار �رف��ع��ه ع��ال��ي��اً.. ليبقى 
�شاخماً ، و�لتى تاأتي كاأوىل فعاليات 
�ل�43،  �لوطني  باليوم  �لحتفال 
�لقيادة  �هتمام  من  ذلك  يعنيه  ملا 
ب��ه��ذه �حل��م��ل��ة و�لدعم  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لكبري �لذي توليه لهذه �لنوعية 
من �لفعاليات �لوطنية �لتي تقوم 
�لإمار�تية  �لأج��ي��ال  توعية  على 
و�لتم�شك  �لوطني  رمزها  بقيمة 
بتاريخها �لعريق وقيمة ما قدمه 
�لوطن.  ل��ه��ذ�  �مل��وؤ���ش�����ش��ون  �لآب�����اء 
و�أكد �لكعبى �أهمية �لحتفال بهذه 
�ملنا�شبة �لعزيزة �لتي من خاللها 
�لغالية  ل��دول��ت��ن��ا  �ل������ولء  جن����دد 
ون�شتذكر  �ل��ر���ش��ي��دة،  وق��ي��ادت��ه��ا 
للموؤ�ش�شني  �ل���ط���اه���رة  �لي������ادى 
�ل��ت��ى رف��ع��ت �ل��ع��ل��م �ول م���رة قبل 
�لت�شحيات  ن�شتح�شر  عاما   43
�شاخما  عاليا  مرفوعا  �بقته  �لتى 
ما�شية  ع���ق���ود  �رب����ع����ة  م����ر  ع���ل���ى 
و�ملكت�شبات  ب��الجن��از�ت  ونفتخر 
�ل���ت���ى ر���ش��خ��ت م��ك��ان��ت��ه ب���ني دول 
�لمم  م�شاف  يف  وجعلتنا  �لعامل 

و�ل�شعوب �ملتقدمة.

�شموه مبوفور  �ن مين على  وجل 
يحفظه  و�ن  و�ل��ع��اف��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
وي��دمي��ه ذخ��ر� لهذ� �ل��وط��ن و�ىل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  �ل  ر������ش����د 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�ىل �خو�نهما 
����ش��ح��اب �ل�����ش��م��و ح��ك��ام �لم����ار�ت 
�ل�شمو  �شاحب  �ول  �لفريق  و�ىل 
نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لقائد  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  وىل 
�لعلى للقو�ت �مل�شلحة و�ىل �شعب 
�لقدير  �لعلى  �لم��ار�ت د�عيا �هلل 
وبالدنا  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  ي��ع��ي��د  �ن 
و�لمن  و�لرفاهية  باخلري  تنعم 

و�لمان يف ظل قيادتنا �لر�شيدة.
وقال �لدكتور حممد مطر�لكعبى 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  حتتفل  �لهيئة  �إن 
باهمية  �مي��ان��ا  �لغالية  �لوطنية 
�ل�شعور  �إر����ش���اء  �مل��ن��ا���ش��ب��ة يف  ه���ذه 
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اأخبـار الإمـارات
�سلط�ن بن خليفة ي�س�رك يف احتف�لية الدولة بـ»يوم العلم« 

•• اأبوظبي-وام:

رفع �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �إد�رة نادي نادي �أبوظبي �لدويل 

للريا�شات �لبحرية .
. علم �لدولة يف مقر �لنادي مبنا�شبة يوم �لعلم �لذي ي�شادف �لثالث 
من �شهر نوفمرب من كل عام. وياأتي ذلك تز�منا مع �حلملة �لوطنية 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي 
دب��ي رع��اه �هلل يف عامها  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 

�لثاين .

. لرفع علم �لإمار�ت فوق كل �لدو�ئر و�لوز�ر�ت يف �لدولة و�لحتفاء 
�آل نهيان حفظه  بذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�هلل رئا�شة �لدولة.
 ورفع �شموه �لعلم و�شط ح�شور كبري من �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي 
�لنادي  وموظفي  �ل��ن��ادي  يف  �ملختلفة  �لريا�شية  �ل��ف��رق  ومت�شابقي 
وجرت �ملر��شم يف متام �ل�شاعة �ل� 12 ظهر�. وهناأ �شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن خليفة �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة �لو�لد �لغايل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س 

�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  كل  و�إىل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
لالحتاد حكام �لإمار�ت . و�أ�شاد �شموه باملبادرة �لوطنية �لتي �أطلقها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم .. موؤكد� �أنها جتمع 
�لكثري من �ملعاين و�ملفاهيم ومن �شاأنها حتقيق �لأهد�ف �لوطنية �لتي 
باأن �لعلم  �أر���س �لدولة  ت�شعى �حلملة لر�شيخها لدى كل فرد على 
خريطتها  ويوحد  �ل�شبعة  �لإم���ار�ت  جتمع  �لتي  �لوحدة  يعك�س  رمز 

حتت ر�ية و�حدة. 
و�ل��ت��ي حتمل  �لغالية  �ل��ذك��رى  ل��ه��ذه  �لكبرية  �لأه��م��ي��ة  �شموه  و�أك���د 
.. وقال  �ل��دول��ة  �أر����س  �مل��ع��اين لكل م��و�ط��ن ومقيم على  �لكثري م��ن 
علم �لإم��ار�ت هو رمز وحدتنا وتالحم �لإم��ار�ت �ل�شبع لتكون حتت 

ر�ي��ة و�ح��دة ويف هذه �ملنا�شبة ف��اإن �لأخ��وة تتجدد وتتوحد قلوبنا يف 
�ل��غ��ايل . ووجه  �ل��وط��ن �ملعطاء وت��ر�ب��ه  تقدمي ك��ل ع�شق وح��ب لهذ� 
و�لتقدير  �ل�شكر  نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو 
و�لعرفان للقيادة �لر�شيدة يف �لدولة و�لتي حتقق حتت ر�يتها �لكثري 
من �لجناز�ت �لريا�شية يف جمال �لبحر. وقال �شموه د�ئما ما نفخر 
باأن رعاية ودعم قادتنا ت�شهم يف و�شول مت�شابقي وفرق �لنادي �لعاملية 
لالجناز�ت وحتقيق �لأهد�ف �لتي متتزج مع ما تتطلع �إليه قيادتنا يف 
�لو�شول �إليه على �ملدى �لبعيد وعندما تتحقق هذه �لجناز�ت يف �أي 
مكان يف �لعامل فاإن ر�ية �لإمار�ت وعلمها ترتفع عالية على من�شات 

�لتتويج و�لتكرمي �لعاملية . 

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

الأمي��ن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مب�ساركة فرق طالبية من مدار�س الإمارة

ج�ئزة خليفة الرتبوية حتتفل بيوم العلم وترفعه ع�ليً� يف �سم�ء اأبوظبي
اأمل العفيفي: نعتز بهذه املن��سبة الوطنية التي جت�سد الوالء واالنتم�ء

•• تغطية-رم�صان عطا:

�ل��ع��ام��ة جلائزة  ن��ظ��م��ت �لأم���ان���ة 
�حتفاًل يف متام  �لربوية  خليفة 
�م�س  ظهر  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة 
مبنا�شبة يوم �لعلم وذلك يف مقر 
�حلفل  وح�شر  باأبوظبي  �جلائزة 
�لظاهري  ����ش���امل  حم��م��د  ���ش��ع��اد 
�لعمليات  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير 
�مل����در�����ش����ي����ة مب���ج���ل�������س �أب���وظ���ب���ي 
�لعفيفي  �أم���ل  و���ش��ع��ادة  للتعليم، 
�لأم�������ني �ل����ع����ام ل���ل���ج���ائ���زة وع����دد 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�����ش��اء  م���ن 
وموظفي �لأمانة �لعامة للجائزة 
وق������ي������اد�ت م���در����ش���ي���ة و�أع���������ش����اء 
و�لتدري�شية  �لإد�ري�������ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 

املكتب االإعالمي حلكومة دبي 
يحتفل بيوم العلم 

•• دبي -وام:

قام موظفو �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي و نادي دبي لل�شحافة و بر�ند 
دبي �لتابعان له - تتقدمهم �شعادة منى غامن �ملري �ملدير �لعام � برفع علم 
�لدولة تاأكيد� على قيم �لولء و�لنتماء لر�ب هذ� �لوطن �لغايل وقيادته 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لدعوة  �إ�شتجابة  ذلك  وياأتي   . �لر�شيدة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل لالحتفال مبنا�شبة يوم �لعلم .. تز�منا مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة � حفظه �هلل � مقاليد �حلكم 
يف �لبالد . وحر�س جميع �لعاملني يف �ملكتب على �مل�شاركة يف �لفعالية �لتي 
..مبا  �مل��وؤمت��ر�ت  ب��رج  �لإع��الم��ي يف  �ملكتب  ملقر  �ملقابلة  �ل�شاحة  �أقيمت يف 
�ملكتب  �ملنا�شبة من معان ودللت وطنية مهمة حيث قام م�شورو  حتمله 
�لإعالمي بت�شجيل هذه �للقطة م�شتخدمني �أحدث تقنيات �لت�شوير وهي 

�لكامري� ذ�ت جودة و�شوح عالية مثبتة على طائرة �شغرية بدون طيار.

وممثلي و�شائل �لعالم .
وقد بد�أ �حلفل بكلمة �شعادة �أمل 
للجائزة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لعفيفي 
�أكدت خاللها على �لعتز�ز بهذه 
ما  جت�شد  �لتي  �لوطنية  �ملنا�شبة 

يكنه �أبناء وبنات �لوطن من ولء 
وقيادتنا  �لغايل  لوطننا  و�نتماء 

�لر�شيدة . 
�ملنا�شبة  و�أ�شادت �لعفيفي يف هذه 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
و�إىل  منا�شبة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أخ����ي����ه 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
و�إخو�نهما  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل���الحت���اد حكام 
�شمو  �أول  و�ل���ف���ري���ق  �لإم���������ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

رئي�س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
مل�شرية  للتعليم،  �أبوظبي  جمل�س 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لوطنية  �لتنمية 

�لدولة . 
وقد ت�شمن �حلفل فعاليات بد�أت 
�لرئي�شية  �ل�شاحة  �لعلم يف  برفع 
جلائزة  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  مل��ب��ن��ى 
مب�شاركة  وذل��ك  �لربوية  خليفة 
�لفاق  مدر�شة  من  طالبية  ف��رق 
ل���ل���ب���ن���ات، وم������د�ر�������س �لإم���������ار�ت 
�ل���وط���ن���ي���ة، وم����در�����ش����ة �مل����و�ه����ب 
�لعلم  و�أدى �جلميع حتية  للبنات 
. ومت توزيع �لإع��الم و�لو�شاحات 
فرحة  و���ش��ط  و�حل�����ش��ور  للطلبة 
�لوطنية  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �جلميع 

�لغالية . 

ال�سعف�ر : االحتف�ل بيوم العلم يرمز اإىل وحدة الوطن املعط�ء

عبداهلل املعينة: االحتف�ل بيوم العلم يج�سد قوة االنتم�ء والروح الوطنية الع�لية

الدوائر واملوؤ�س�س�ت احلكومية ب�لفجرية حتتفل بيوم العلم

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �لفريق �شيف عبد �هلل �ل�شعفار 
وكيل وز�رة �لد�خلية �أن �حتفالية 
�لدولة ب� يوم �لعلم منا�شبة وطنية 
غالية ترمز �إىل وحدة هذ� �لوطن 
�مل���ع���ط���اء م����ن خ�����الل رف�����ع ر�ي����ة 
�لإم�����ار�ت ع��ال��ي��ة وجت��دي��د �لعهد 
للوطن و�لقيادة �لعليا باأن نفتديه 
ب��ال��غ��ايل و�ل��ن��ف��ي�����س. و�أ����ش���اف يف 
ت�شريح له خالل ح�شوره مر��شم 
�لحتفالية برفع علم �لدولة فوق 
�م�س  ظهر  �لد�خلية  وز�رة  مبنى 
بالتز�من مع قطاعاتها �ل�شرطية 
�لدولة مبنا�شة  كافة ومبانيها يف 

ب��ال��ف��خ��ر و�لن���ت���م���اء ل����ر�ب هذه 
ملوؤ�ش�س  ع��رف��ان��ا  �ل��غ��ال��ي��ة  �ل��دول��ة 
له  �ملغفور  نه�شته  وب��اين  �لوطن 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�إخو�نه 
�شربو�  �ل��ذي��ن  �ملوؤ�ش�شني  �حل��ك��ام 
�لأوط�����ان.  ب��ن��اء  يف  �لأم��ث��ل��ة  �أروع 
على  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وح��ر���ش��ت 
�إ����ش���ر�ك ع���دد غ��ف��ري م��ن �لطلبة 
�مل��ر���ش��ح��ني م��ن �ل��دف��ع��ات �ل���� 25 
 25 �ل������  26 و�جل���ام���ع���ي���ني  و�ل������� 
وعنا�شر  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  و�جل��ام��ع��ي��ات 
من �ل�شرطة �لن�شائية لي�شتلهمو� 
و�لفخر  �ل���ع���زة  حل��ظ��ة  ب���دوره���م 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة �ل���ت���ي ���ش��ه��ده��ا �لآب�����اء 

�لوطنية  �مل��ب��ادرة  �أن   .. �لعلم  ي��وم 
�لكرمية  و�ل������دع������وة  �ل�������ش���ام���ي���ة 
�شاحب  وج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ه���ادف���ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
�لعلم  ي��وم  ب���  �هلل لالحتفاء  رع��اه 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت�����ش��ل��م  وذك������رى 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
ر�عي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
�مل�����ش��رية ق��ي��ادة �ل��وط��ن يف �لثالث 
من نوفمرب من كل عام على هذ� 
ب�شقيه  �ل�شامل  �لحت���ادي  �لنحو 
ميثل  �مل�شتمر  و�ل�شعبي  �لر�شمي 
ت��ث��ري ف��ي��ن��ا �شعور�  ق��ي��م��ة وط��ن��ي��ة 

رف�������ع علم  �مل����وؤ�����ش���������ش����ون حل����ظ����ة 
�أذهان  يف  ماثلة  لتبقى  �لإم����ار�ت 
�لأجيال يتعاهدون على قد�شيتها 
�لآبدين.  �أب��د  مكت�شباتها  و�شون 
�����ش����ارك يف �حل���ف���ل ع��ن��ا���ش��ر من 
وجناح  �خل���ا����ش���ة  �لأم�������ن  ق������و�ت 
�ل�شرطة  مو�شيقى  وف��رق��ة  �جل��و 
و�لتي �شدحت بعزف �شالم �لعلم 
رفع  مع  تز�منا  �لوطني  و�ل�شالم 
وكيل وز�رة �لد�خلية علم �لدولة 
. ���ش��ه��د �لح��ت��ف��ال �ل���ل���و�ء حممد 
�لقائد  ن���ائ���ب  �ل��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان 
و�للو�ء  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام 
�خلييلي  ح�����ارب  خ��ل��ي��ف��ة  �ل���رك���ن 
للمو�رد  �مل�����ش��اع��د  �ل������وز�رة  وك��ي��ل 

و�خل�����دم�����ات �مل�������ش���ان���دة و�ل����ل����و�ء 
عبد�لعزيز مكتوم �ل�شريفي مدير 
ع���ام �لأم�����ن �ل��وق��ائ��ي��ف��ي �ل�����وز�رة 
مدير  ب��در�ن  د�وود  خليل  و�للو�ء 
و�للو�ء  و�خل����دم����ات  �مل��ال��ي��ة  ع����ام 
�ملنهايل  �ل���ع���و����ش���ي  ب����ن  حم���م���د 
مدير عام �ملو�رد �لب�شرية و�للو�ء 
�لري�شي  ن��ا���ش��ر  �أح���م���د  �ل��دك��ت��ور 
�ملركزية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
يف ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي و�مل����دي����رون 
�لإد�ر�ت  وم������دي������رو  �ل����ع����ام����ون 
و�شف  �ل�شباط  م��ن  كبري  وع���دد 
و�ملدنيني  و�لأف����������ر�د  �ل�������ش���ب���اط 
يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لن�شائي  و�لعن�شر 

وز�رة �لد�خلية.

•• �صانتياغو-وام:

�ملعينة  حممد  عبد�هلل  �شعادة  �أك��د 
���ش��ف��ري �ل����دول����ة ل�����دى ت�����ش��ي��ل��ي..
�ل��ع��ل��م يعد  ي����وم  ب����  �أن �لح���ت���ف���ال 
لقيادتنا  �لكبرية  �مل��ب��ادر�ت  �إح��دى 
تر�شيخ  �إىل  تهدف  �لتي  �لر�شيدة 
�لنتماء و�لولء للوطن .. م�شيفا 
�ليوم  ل��ه��ذ�  �جل��م��ي��ل  �ل��ع��ن��و�ن  �أن 
يعك�س  �شاخما  ليبقى  عاليا  �أرفعه 

�لر�ية  ه��ذه  حت��ت  �ل�شعب  وح���دت 
ب�شموخ على  و  �شتبقى عالية  �لتي 
ك��ام��ل ت����ر�ب دول��ت��ن��ا �ل��ع��زي��زة �ىل 
�أكرمني �هلل  .. لقد  وق��ال   . �لأب���د 
ت�شميم  ���ش��رف  م��ن��ح��ن��ي  و  ت��ع��اىل 
بالفخر  و�أ����ش���ع���ر   .. ب�����الدي  ع��ل��م 
بعلم  �ملو�طنني  ك�شائر  و�لع��ت��ز�ز 
�ألو�نه معاين  يج�شد  �لذي  دولتي 
يعك�س  ح���ي���ث  و�ل����ك����ر�م����ة  �ل����ق����وة 
هذه  �شنائع  فيه  �لأب��ي�����س  �ل��ل��ون 

�لعلم  �ل��وط��ن��ي��ة حل���ب  �ل������دللت 
ب��اع��ت��ب��ار �أن ح���ب �ل��ع��ل��م م���ن حب 
�شموخ  ه��و  �لعلم  و���ش��م��وخ  �ل��وط��ن 
 - �ملعينة  �ل�شفري  و�أ�شاف  �لوطن. 
م�شمم علم �لدولة - �أن �لحتفال 
�ل��ع��ل��م يج�شد قوة  ب��ي��وم  �ل�����ش��ن��وي 
�لوطنية  �ل���روح  ويعك�س  �لنتماء 
�لعالية لدى �ملو�طن جتاه �لوطن 
بعلمنا  و�إعتز�زنا   .. �لقيادة  وجتاه 
�لتي  وقيادتنا  بدولتنا  �عتز�ز  هو 

�لدولة و�شماتها �لإن�شانية ويرمز 
�للون �لأحمر �ىل �ملحبة و�ل�شالم 
�لقوة  و  �ل��ف��خ��ام��ة  �إىل  و�لأ�����ش����ود 
و�لوقار و�للون �لأخ�شر يعك�س ما 
ونعم  خ��ري�ت  م��ن  دولتنا  �هلل  حبا 
�لر�شيدة  قيادتنا  �شعادته  وه��ن��اأ   .
�شعب  و  ورع�����اه�����ا  �هلل  ح���ف���ظ���ه���ا 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ل��ع��زي��ز  �لإم������ار�ت 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل��غ��ال��ي��ة .. م��ع��رب��ا عن 
�شفارة  �أع�����ش��اء  وزم���الئ���ه  ف��خ��ره 

�لت�شيلية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل���دول���ة 
����ش���ان���ت���ي���اغ���و مب�������ش���ارك���ة �ل���ق���ي���ادة 
و�ل�شعب و�ملقيمني على �أر�س دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لحتفال 
بيوم �لعلم..وذلك برفع �لعلم على 
مقر �لبعثة ظهر �ليوم �لثالث من 
�هلل  �جل��اري..د�ع��ي��ا  نوفمرب  �شهر 
وقيادتنا  دولتنا  يحفظ  �أن  تعاىل 
�أر�س  على  �ملقيمني  وك��ل  و�شعبنا 

�لدولة �لعزيزة.

•• الفجرية-وام:

يف  �م�س  �لفجرية  بلدية  �شاركت 
�لعلم  ب��رف��ع  �ل���دول���ة  �ح��ت��ف��الت 
�ل��ت��ي ت�����ش��ادف �ل��ث��ال��ث م��ن �شهر 
�شاحب  ت�����ويل  ذك������رى  ن���وف���م���رب 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
مقاليد  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�حلكم يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
�مل��ه��ن��د���س حممد  ����ش���ع���ادة  و دع����ا 
�لبلدية  عام  مدير  �لأفخم  �شيف 
باأفرعها  �لبلدية  موظفي  جميع 
�لتابعة لها و �ملر�جعني لالإجتماع 
�ل�شارية  ح��ول  �لبلدية  �شاحة  يف 
�ل��دول��ة.. حيث  �ل��ت��ي حتمل علم 
مت رفعه و �إذ�عة �لن�شيد �لوطني 
و �إطالق بالونات باألو�نه وتوزيع 
�لأع��الم على جميع �ملوجودين و 

ترديدهم حتية �لعلم.
و �أكد �أن علم �لدولة ميثل �حتاد 
�شعب  ق�����در�ت  و  وع���زمي���ة  �إر�دة 
على  �ملقيمني  جميع  و  �لإم����ار�ت 
ك��م��ا ميثل  �لطيبة  �لأر�����س  ه���ذه 
وت�����ش��ح��ي��ة و ر�ية  ���ش��ع��ار ط��م��وح 

عزنا و فخرنا.
وقال �إن �لولء للوطن و �لتم�شك 
�إعتز�زنا  م��ن  ي��اأت��ي  �إمن���ا  بالعلم 
�لتي  و  للدولة  �ملوؤ�ش�شة  بالأيادي 

�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل.

�لبلدية  ف����رع  م���ن  ك���ل  و�ح��ت��ف��ل 
مب�شايف و �لعقري بيوم �لعلم عرب 
�لوطني  �لن�شيد  �إذ�ع�����ة  و  رف��ع��ه 
جانب  �إىل  �مل��ر�ج��ع��ني  مب�����ش��ارك��ة 

خمتلف �ملد�ر�س يف �ملنطقتني.
�شعيد بن حممد  ق��ام معايل  كما 
�خلا�س  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �ل����رق����ب����اين 
�لفجرية  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب 
جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�ل���ف���ج���رية �خل���ريي���ة ب���رف���ع علم 
�ل���دول���ة �أم�����ام م��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة يف 

�لأمم  و�شط  �شاخما  �لعلم  رفعت 
�ل��ث��اين من  عند قيام �لإحت���اد يف 
بالألو�ن   1971 ع���ام  دي�����ش��م��رب 
�ل��ت��ي ت��ع��رب ع��ن م��ا���ش��ي ع��ري��ق و 
لدولة  م�شرق  م�شتقبل  و  حا�شر 
باإذن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 

�هلل.
�لفجرية  بلدية  ع��ن فخر  ع��رب  و 
باإحتفالها و جميع �لعاملني فيها 
م��ن �مل��و�ط��ن��ني و �ل��و�ف��دي��ن بيوم 
لتوجيهات  تلبية  و  جتاوبا  �لعلم 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

�لثانية  �ل�شاعة  وذل���ك  �لفجرية 
�أع�شاء  ب��ح�����ش��ور  ظ���ه���ر�  ع�����ش��رة 
موظفي  وك��اف��ة  �لإد�رة  جمل�س 
مليء  �حتفايل  ج��و�  يف  �جلمعية 
�لوطنية  �ملنا�شبة  بهذه  بالبهجة 
ت���اأك���ي���د� ع���ل���ى ت���وع���ي���ة �لأج����ي����ال 
�لوطني  �لإمار�تية بقيمة رمزها 
�لعريق  ب���ت���اري���خ���ه���ا  و�ل���ت�������ش���ب���ث 
�ملوؤ�ش�شون  وقيمة ما قدمه �لآباء 

لهذ� �لوطن.
�إنه بهذه �ملنا�شبة  وقال �لرقباين 
خاللها  م�����ن  جن�������دد  �ل����غ����ال����ي����ة 
�إ�شافة  وللقيادة  للوطن  �لنتماء 

لقائد  عظيم  ت��اري��خ  تخليد  �إىل 
ب�شماته  و����ش���ع  ن���اج���ح  م�����ش��رية 
تر�ب  كامل  على  �خل��رية  �لنبيلة 
وروؤيته  ح��ب��ه  م�شتلهما  �ل��وط��ن 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  من 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

طيب �هلل ثر�ه.
�لكابن  ق��ام  مت�شل  �شعيد  على 
م��و���ش��ى م����ر�د م��دي��ر ع����ام ميناء 
�ل���ف���ج���رية ب����رف����ع ع���ل���م �ل����دول����ة 
�لإد�ر�ت  م��در�ء  جميع  مب�شاركة 
�مليناء  م���وظ���ف���ي  م�����ن  ج���م���ع  و 

و�ملتعامليني.
وعلى هام�س �لفعالية وزع ميناء 
�ل���ف���ج���رية �أع�������الم �ل����دول����ة على 
و��شتهلت  ومتعامليه  م��وظ��ف��ي��ه 
�ألقاها  �ل��ع��ل��م  ب��ت��ح��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�أجيال  �ل�شرق  رو�شة  من  �أطفال 
�لوطني  �ل�شالم  تالها  �مل�شتقبل 
�لتقاط  مت  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  خ��ت��ام  ويف 
لهذ�  ت��خ��ل��ي��د�  ت���ذك���اري���ة  ����ش���ور 

�حلدث �لوطني.
�ملبادرة  ه��ذه  �أن  �جلميع  و�ع��ت��رب 
حبهم  ع�����ن  ل���ل���ت���ع���ب���ري  ف����ر�����ش����ة 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ملطلق  وولئهم 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ح��ف��ظ��ه �هلل وجت���دي���د�  �ل����دول����ة 
ولقيادته  للوطن  و�ل���ولء  للعهد 

�حلكيمة.
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العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
�شتايل  �ل�ش�����ادة/عرب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1120826:للخياطة و�لتطريز رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خمي�س مطر �شليمان �شيف �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمري حممد علي حممد عمري �لر��شدي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة يف �حلال لعمال 

�ل�شباغ رخ�شة رقم:CN 1132259 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد خلفان م�شبح علي �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مزمل ح�شني عبد�ملالك
تعديل وكيل خدمات

حذف مبارك علي خربا�س �شعيد �ل�شاعدي
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط نور �لمار�ت للخياطة 

�لرجالية رخ�شة رقم:CN 1187596 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد �شعيد عبيد ر��شد �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بخيت �شعيد مبخوت �لع�شيلي �لعامري
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.40

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عطر �ل�شرق لتجارة �لعطور 

و�لك�ش�شو�ر�ت رخ�شة رقم:CN 1833539 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
�لر�جع عن �لعالن �ل�شابق بالغاء �لرخ�شة �لتجارية يف جريدة �لوطن 

�لعدد 1076 بتاريخ 2014/9/17
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف عبد�هلل دينار حممد �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شامل عبد�هلل �شيف �ل�شام�شي
�لبيع : لال�شل + �لفرع

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شاوي �لفردو�س

رخ�شة رقم:CN 1041805 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد عبد�هلل ر��شد عبد�هلل نا�شر �لدو�شري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف �شالح حممد �شالح �ملزروعي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 95*5.20

تعديل ��شم جتاري:من/م�شاوي �لفردو�س
�ىل/كافترييا بي بر�شتيج

BE PRESTIGE CAFETERIA
تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف م�شاوي علي �لفحم )�شفاري( )5621006(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطريق �لالمع 

لل�شيانة �لعامة و�لتنظيفات ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1082467 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر عاي�س عو�س �شنان �لحبابي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جرمان مهدي هادي عو�س �لحبابي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �جلوهرة 

�لذهبية لعمال �لبالط و�لبال�شر
رخ�شة رقم:CN 1679612 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك �شامل مطر خامت �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شهيل �حمد عبد�هلل نوريه

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شيبي للتجارة 

�س.ذ.م.م - فرع �لعني وجميع فروعها يف �بوظبي و�لعني
رخ�شة رقم:CN 1173739 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
نا�شر �كرب �شحر� - نورد من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يا�شني �كرب �شحر� نورد

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديز�ين �لمار�ت خلياطة �ملالب�س

رخ�شة رقم:CN 1499370 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل علوي �حمد بوح�شنون �حلامد %30

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح علوي �حمد بوح�شنون �حلامد %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/منى علوي �حمد �حلامد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ منى علوي �حمد �حلامد من 100% �ىل %40
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/ديز�ين �لمار�ت خلياطة �ملالب�س
EMIRATES DESIGN UNIFORM TAILORING

�ىل/ديز�ين �لمار�ت خلياطة �ملالب�س ذ.م.م
EMIRATES DESIGN UNIFORM TAILORING LLC

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرطبات عبارة

 رخ�شة رقم:CN 1038928 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 7.90*1

تعديل ��شم جتاري:من/مرطبات عبارة
ABARA REFRESHMENTS

�ىل/مطعم جولدن �يج
GOLDEN AGE RESTAURANT

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لفالح بناية حميد مبارك ر�شا�س 
�ملن�شوري �ىل �بوظبي مدينة حممد بن ز�يد �شرق 10 �لقطعة C381 �ل�شارع 

ME �لطابق G �لوحدة 5 �ملالك �شهيل بطي مبارك �خليلي  10

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
�ند�شريال  �أم  �إي  �أم  �ل�ش�����ادة/�أي  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

كون�شرك�شن ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1159986 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ي �م �ي �م �جننريينج �ند كون�شرك�شن 

AMEM ENGINEERING & CONSTRUCTION B.V بي.يف

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Amem Thiland حذف �ي �م �ي �م تايالند

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 

غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
�لبحر  لوؤلوؤة  �ل�ش�����ادة/ملحمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1068111 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد حممد عبد�هلل نا�شر �لبلو�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف فرحان �شعيد ح�شني فرحان �شامل �حلمادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بوبكر عبد�هلل
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
مطرة  �ل�ش�����ادة/و�دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1187045:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف م�شبح �شعيد علي �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحمن عبد�هلل عبد�لرحمن يو�شف �لعلي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

الغاء اعالن �سابق
�ل�شعد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شابق  �لعالن  �لغاء  يف  رغبتهم  �بدو  قد  �لعامة  للمقاولت 

�ل�شادر يف جريدة �لوطن يف �لعدد رقم 499 بتاريخ 2013/2/22 

�لتجاري:  بال�شم   CN  1192596 رقم  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

موؤ�ش�شة �ل�شعد للمقاولت �لعامة و�عادة �لو�شع كما كان عليه.

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 

�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 

بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

�سركة عب��ش للمواد الغذائية- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله )�شركة عبا�س للمو�د �لغذ�ئية 
- ذ م م( يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

بلو ه�و�ش للمق�والت الع�مة- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله )بلو هاو�س للمقاولت �لعامة 
ح- ذ م م( يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
�لدكتور  �ل�ش�����ادة/جممع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1037624:رونالد ماك كالوك رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شميه توفيل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جون بير رونالد ماك كالوك

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
جمري�  �ل�ش�����ادة/�بر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1082777:للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عو�س مبارك بن حمريم �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عو�س مبارك بن حمريوم �لعامري

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فطائر هال ��شطنبول

 رخ�شة رقم:CN 1073788 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 3*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/فطائر هال ��شطنبول
HALA ISTANBUL PASTRY

�ىل/مطبخ �لفنه �ل�شعبي
AL FANNA TRADITIONAL KITCHEN

تعديل ن�شاط/��شافة مطبخ �عد�د �لولئم للحفالت )5621002(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع وحت�شري �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/م�شنع �جلابر للمباين �جلاهزة 

رقم �لرخ�شة �ل�شناعية: 1230
 تعديل �ل�شكل �لقانوين:

من : موؤ�ش�شة �ىل:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �ل�شم �لتجاري:

من م�شنع �جلابر للمباين �جلاهزة 
�ىل: م�شنع �جلابر للمباين �جلاهزة ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء يف �لرخ�شة بخروج �ل�شريك:
- عبيد خليفة جابر �ملري

ودخول �ل�شركاء:
جمموعة �جلابر ذ.م.م

�شركة �جلابر �لقاب�شة - �شركة م�شاهمة خا�شة
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم �ل�شركاء:

جمموعة �جلابر ذ.م.م
�شركة �جلابر �لقاب�شة - �شركة م�شاهمة خا�شة

وعلى كل من لديه �عر��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، 

و�إل فلن تقبل �ملوؤ�ش�شة �أية �عر��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
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•• ال�صارقة-وام:

�شاركت هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة 
يف �لحتفال ب� يوم �لعلم يف ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ل��دع��وة �شاحب  تلبية  وذل���ك   .. �ل��دول��ة  رئ��ا���ش��ة  �هلل 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل����وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�إىل �شعب دولة �لإمار�ت  يف كلمة �شموه �لتي وجهها 
وم�شتمرة  �شاملة  و�شعبية  وطنية  حملة  ببدء  �يذ�نا 
�حتفال بيوم �لعلم . وقالت �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي 
رئي�شة �لهيئة نرفع �لعلم �ليوم بكل فخر و�عتز�ز .. 
علمنا ر�ية خفاقة يف �شماء �لوطن �لذي بناه �ملوؤ�ش�س 

�ملغفور له باذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه و�شار على دربه قادتنا �لذين نكن لهم 
كل �حلب و�لوفاء و�لولء وتلبية دعوة �شاحب �ل�شمو 
�شرف  و���ش��ام  ه��ي  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد 
ن�شعه على �شدورنا جميعا وكذلك كلما ر�أينا علمنا 
يرفرف عاليا كان طموحنا �أكرب و�أ�شبح عنان �ل�شماء 
غ��اي��ت��ن��ا. وت��وج��ه��ت ب��ا���ش��م��ه��ا و����ش��م م��وظ��ف��ي �لهيئة 
بالتهنئة و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة يف ذكرى توليه مقاليد �حلكم حيث �أ�شبحت 
دولة �لإمار�ت بف�شل قيادة �شموه �لر�شيدة يف م�شاف 
�لدول �ملتقدمة . و�أكدت �أن يوم �لعلم هو تعبري �شادق 
من �أبناء �لوطن عن ولئهم لوطنهم وقيادته و�شك 

منهم باملحافظة على مكت�شبات �لوطن و�شونها. 

•• اأبوظبي-وام: 

توجه معايل حمد �حلر �ل�شويدي رئي�س د�ئرة �ملالية �أبوظبي باأ�شمى 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات لدولة �لإمار�ت قيادة و�شعبا وذلك مبنا�شبة 
يوم �لعلم �لذي يو�فق ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل رئا�شة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�أ�شاد معاليه بالقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �لذي 
و�لزدهار  لدولتنا  و�ل�شاملة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  على  حر�س 
و�لرخاء و�ل�شعادة لأبنائها عرب �مل�شاريع �لتطويرية و�ل�شر�تيجية 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �مل��ج��الت  �شتى  يف  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �لتي 
�ملنا�شبة  و�ملالية و�لبيئية و�لتعليمية. وقال معاليه: ل ي�شعني بهذه 
�ل جتديد �لعهد بالولء و�لوفاء لرمز وحدة دولتنا �شاحب �ل�شمو 

�آل نهيان حفظه �هلل رئي�س �لدولة دولة ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�خلري�لتي كانت ولتز�ل منارة للعطاء و�لت�شامح و�لنفتاح.

ج��اء ذل��ك خ��الل �ح��ت��ف��ال �ل��د�ئ��رة مب��ب��ادرة ي��وم �لعلم �ل��ت��ي �أطلقها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل وذل��ك كتاأكيد منها على  رئي�س جمل�س 
�لإمار�ت  دول��ة  م�شتوى  على  �لوطنية  �لوحدة  تعزيز  جتاه  �لتز�مها 

�لعربية �ملتحدة.
وقام معايل حمد �حلر �ل�شويدي رئي�س د�ئرة �ملالية - �أبوظبي عند 
�ل�شاعة 12 ظهر� برفع علم �لدولة �أمام مقر د�ئرة �ملالية - �أبوظبي 
بن  �شلطان  حممد  بح�شور�شعادة  وذلك  �لوطني  �لن�شيد  عزف  تاله 
غنوم �لهاملي مدير عام د�ئرة �ملالية �أبوظبي �إىل جانب م�شاركة عدد 

من �ملدر�ء وموظفي �لد�ئرة.

•• الفجرية-وام:

ظهر  �لفجرية  فى  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  رفعت 
�أم�س �شارية �لعلم على مبانيها وذلك تلبية ملبادرة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
مع  تز�منا  �لعلم  ي��وم  ب  بالحتفال  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم. وحر�شا من �لوز�رة بتوجيهات 
من معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع و�لبحث �لعلمي على �مل�شاركة �لفاعلة فى �ملنا�شبات 
�لوطنية قام م�شوؤولو وموظفو �لوز�رة مب�شاركة عدد من �جلهات 

�لخرى وطالب �ملد�ر�س بالحتفال بيوم �لعلم. و �أكد �شلطان مليح 
بالفجرية  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  مركز  مدير 
�لعز  وبكل  �لم���ار�ت  دول��ة  علم  برفع  �مل�شاركة  على  �ملركز  حر�س 
و�مل�شاهمة يف  �لدولة  وموؤ�ش�شات  وهيئات  دو�ئ��ر  مع  عاليا  و�لفخر 
دعم وتعزيز �لهوية �لوطنية وثقافة �لولء و�لإنتماء لهذ� �لوطن 
و�حد  وقلب  و�ح��دة  بيد  �شاهقا  �ليوم  نرفع علمنا  ق��ال  و  �ل��غ��ايل. 
وهو ما يعرب عن م�شاعر حب يكنها �أبناء هذ� �لوطن له ولقيادتنا 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  برئا�شة �شاحب  �حلكيمة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل حيث يج�شد هذ� �ليوم �لر�بط و�لتالحم 
بني �ل�شعب و�لقيادة و�حتفالية مبا حققته دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة من �إجناز�ت . 

وزارة الثق�فة وال�سب�ب وتنمية املجتمع ب�لفجرية حتتفل بيوم العلمدائرة امل�لية ت�س�رك يف احتف�الت الدولة مبب�درة يوم العلم

ح�كـــم اأم القيـــويـــن يرفــــع علــــم االإمــــ�رات 

وزير البيئة واملي�ه ي�سهد احتف�الت الوزارة بيوم العلم 

املجل�ش الوطني لالعالم ي�س�رك ب�حتف�لية يوم العلم 

زايد لالإ�سك�ن يحتفل بيوم العلم 

•• اأم القيوين-وام:

�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رف��ع 
�أم �ل��ق��ي��وي��ن علم  ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م 
�لمار�ت فى �ل�شاحة �أمام بلدية �أم �لقيوين فى يوم 
�لعلم �لذى يتز�من مع ذكرى توىل �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
حفظة �هلل مقاليد �حلكم و ذلك فى متام �ل�شاعة 
�لثانية ع�شرة من ظهر �م�س وبح�شور �شمو �ل�شيخ 
ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال وىل عهد �أم �لقيوين 

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
كما ح�شر رفع �لعلم معايل �ل�شيخ حميد بن �حمد 
د�ئرة  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شيف  و�ل�شيخ  �ملعال 
بن  �شعود  بن  �حمد  و�ل�شيخ  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لتنفيذى لمارة  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعال  ر��شد 
�م �لقيوين و�ملهند�س �ل�شيخ �حمد بن خالد �ملعال 
عبد�هلل  و�ل�شيخ  و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئرة  رئي�س 

ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال و���ش��ع��ادة ن��ا���ش��ر �شعيد 
�ل��ت��الى م��دي��ر �ل���دي���و�ن �لم����ريى و���ش��ع��ادة ر��شد 
حممد �حمد مدير �لت�شريفات وعدد من مديرى 

�لدو�ئر �ملحلية و�لحتادية بالمارة.
�لقيوين عن فخره  �أم  �ل�شمو حاكم  وعرب �شاحب 
�لعلم  ي��وم  �ل��دول��ة مبنا�شبة  علم  ب��رف��ع  و�ع��ت��ز�زه 
ذكرى  ف��ى  ر��شخا  ليبقى  عاليا  �رف��ع��ة  �شعار  حت��ت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��وىل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظة �هلل مقاليد �حلكم فى 
�إن  �أم �لقيوين  �لدولة. وقال �شاحب �ل�شمو حاكم 
�حتفالت �لدولة بيوم �لعلم وذكرى توىل �شاحب 
�لدولة  ف��ى  �حلكم  مقاليد  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�لآباء  ر�شخها  �لتي  و�لقيم  باملبادىء  �حتفال  هو 
موؤكد�  م��رة  لأول  �لعلم  رف��ع��و�  حيث  و�مل��وؤ���ش�����ش��ون 
�ليوم فى  ه��ذ�  �لعلم فى  ح��ول  �للتفاف  �أن  �شموه 
�أفر�د� وموؤ�ش�شات ومو�طنني  �أنحاء �مار�ت �لدولة 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ح����ول  �ل��ت��ف��اف  ه���و  وم��ق��ي��م��ني 

ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة ووح����دة �ل�شف 
لهذ�  و�لنتماء  �ل��ولء  وح��ول  �حلقيقية  و�لنه�شة 
�لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اد  �ل��وط��ن. 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ح��ر���س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ع��ل��ى ع��ل��م �ل���دول���ة ب��اع��ت��ب��ارة رمز� 
لوحدتها وعزتها وم�شدر فخرها .. م�شيد� �شموه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لأخ��ي��ه  �ل��ك��رمي��ة  ب��ال��دع��وة 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
بعلم  لالحتفاء  دب��ى  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لمار�ت ورفعه على �ملنازل وعلى �ملوؤ�ش�شات باعتبار 

هذ� �حلدث رمز� لوحدة دولة �لمار�ت.
وق��ال �شموه �إن��ن��ى �أ���ش��ارك �ل��ي��وم ف��ى ه��ذه �ملنا�شبة 
فى  و�لعاملني  �ملو�طنني  �أبنائى  مع  علينا  �لعزيزة 
�لدولة  علم  رفع  يف  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات 
لدعم �لولء و�لنتماء لهذ� �لوطن وتعزيز �شعور 
�ملو�طن بانتمائه لبلده و�حلفاظ على علمه خفاقا 

كما رفعه �لآباء �ملوؤ�ش�شون. وبد�أت فعاليات �لحتفال 
برفع �لعلم بو�شول �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �م �لقيوين 
ير�فقه �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال 
ويل عهد �أم �لقيوين و�ل�شيوخ �أمام مبنى بلدية �م 
�حلان  على  �لعلم  برفع  �شموه  ق��ام  حيث  �لقيوين 
ترديد  مع  �لحت��ادي��ة  لل�شرطة  �ملو�شيقية  �لفرقة 
طلبة �ملد�ر�س لل�شالم �لوطنى لدولة �لمار�ت ثم 
ت�شلم �شموه وثيقة �لعلم من �شمو �ل�شيخ ر��شد بن 
�شعود بن ر��شد �ملعال وىل عهد �م �لقيوين �لتى �أكد 
بالمارة  و�لحتادية  �ملحلية  �لدو�ئر  فيها موظفو 
ع��ل��ى �ل��ع��ه��د ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ع��ل��م دول����ة �لم����ار�ت 
خفاقا عاليا من خالل بذل �جلهد و�لعطاء ليبقى 
�أبناء �لم��ارة مب�شرية  �شاخما معربين عن �عتز�ز 
�لحتاد منذ �أن تاأ�ش�س على يد �ملغفور له باذن �هلل 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�لآباء �ملوؤ�ش�شني 

للدولة. 

•• دبي-وام: 

�شهد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د ب��ن فهد وزي���ر �لبيئة 
و�ملياه فعاليات �لحتفال ب� يوم �لعلم �لذي �أقيم يف مبنى 
�ل���وز�رة يف دب��ي .. و�ل��ذي ج��اء تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دب��ي رع��اه �هلل برفع  �ل���وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لحتادية  و�ل���وز�ر�ت  و�ل��دو�ئ��ر  �جلهات  على  �لدولة  علم 
�ملنا�شبة  وبهذه  �م�س.  ظهر  من  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  يف 
قال  �ل�����وز�رة  م��وظ��ف��ي  �إىل  كلمته  معاليه  وج���ه  �ل��ك��رمي��ة 
�أبناء  �لتي جتمع كل  �لوطنية  �ملنا�شبة  �إن هذه   .. خاللها 
�ل��وط��ن جت�����ش��ي��د� ل��ذك��رى ت���ويل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل رئا�شة 
�ل���ولء و�لن��ت��م��اء و�لتالحم  �ل��دول��ة وتعبري� ع��ن م��ع��اين 
و�لوحدة �لتي يحملها كل مو�طن ومقيم على هذه �لأر�س 
فر�شة  وه��ي  �أج��م��ع  للعامل  ذر�ع��ي��ه��ا  فتحت  �لتي  �لطيبة 
�لتي  �لر�شيدة  للقيادة  و�لنتماء  �ل��ولء  وتاأكيد  لتجديد 
لكل  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ل��رخ��اء  �شبيل حتقيق  ت��األ��و جهد� يف  ل 
من يقيم على �أر�س �لإم��ار�ت. و�أ�شاف معاليه �أن �ل�شعب 
يحتفل بهذ� �ليوم لي�شتذكر �لأيادي �لطاهرة للموؤ�ش�شني 
م�شتح�شر�   .. عاما   43 قبل  م��رة  �أول  �لعلم  رفعت  �لتي 

�أب��ق��ت��ه م��رف��وع��ا خ��ف��اق��ا ع��ال��ي��ا ع��ل��ى مر  �ل��ت��ي  �لت�شحيات 
�لعقود �لأربعة �ملا�شية و�ملنجز�ت و�ملكت�شبات �لتي ر�شخت 
بني  متقدما  مكانا  ل��ه  وح��ج��زت  �ل��ع��امل  دول  ب��ني  مكانته 
�ملوظفني  د�عيا  كلمته  معاليه  و�ختتم  و�ل�شعوب.  �لأمم 
لبذل �لغايل و�لنفي�س من �أجل �حلفاظ على �حتاد �لدولة 
وينق�س  �ل�شدور  يف  لينب�س  �لقلوب  يف  �لعلم  يرفع  و�أن 
وغال  نفي�س  بكل  �شبيله  يف  �لت�شحية  معاين  �لأع��م��اق  يف 
ليبقى مرفرفا عاليا حماطا بهالة �لعزة و�لكر�مة. وعلى 
هام�س �لحتفال وقع معاليه وموظفو �لوز�رة على �للوحة 
�لتذكارية �خلا�شة بيوم �لعلم ووزعت �لوز�رة علم �لدولة 
على موظفيها ومتعامليها كما ��شتمتع �حل�شور مب�شاهدة 
م�شرحية تعر�س م�شاعر �لت�شحية يف �شبيل رفعة �لعلم. 
�لدولة  ع��ل��م  لق�شة  ����ش��ت��ع��ر����ش��ا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �شملت  ك��م��ا 
�ل���ذي �أ���ش��ب��ح �إع��الن��ا ورم���ز� ب���اأن دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة دولة لها ��شتقاللها و�شيادتها و�لذي �شممه �أحد 
بالإ�شافة  �لدولة  علم  لت�شميم  م�شابقة  �شمن  �ملو�طنني 
�إىل معر�س �شور فوق بيتنا علم و�لذي ��شتمل على �شور 
�ل��وز�رة ممن مت رفع �لعلم عليها يف �لعام  ملنازل موظفي 
�ملا�شي. ويف ختام �لفعالية كرم وزير �لبيئة و�ملياه كل من 
�شاهم و�شارك يف تنفيذ فعالية يوم �لعلم كما كرم معاليه 

�ملوظفني �مل�شاركني يف معر�س فوق بيتنا علم . 

•• اأبوظبي-وام: 

عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  بتوجيهات 
وزي���ر �خلارجية  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
لالعالم  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
مبر��شم  �م�����س  ظ��ه��ر  �ملجل�س  ���ش��ارك 

رفع �لعلم على مقره يف �أبوظبي.
منت�شبي  ج��م��ي��ع  �لح���ت���ف���ال  ح�����ش��ر 
و�لدكتور  ل��الع��الم  �لوطني  �ملجل�س 
�لن�شيد  ك��ل��م��ات  ك��ات��ب  �ل�شيخ  ع���ارف 
�لوطني لدولة �لإم��ار�ت وذلك تلبية 
�ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  للدعوة 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي �ح��ت��ف��ال ب���� يوم 
�لعلم �لذي ي�شادف �لثالث من �شهر 
�ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  ذك��رى  نوفمرب 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�ل����دول����ة. وعرب  رئ���ا����ش���ة  ح��ف��ظ��ه �هلل 
ل���الع���الم وجميع  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
بانطالق  �شعادتهم  ع��ن  ب��ه  �لعاملني 
يوم  ب�  �حتفال  �لوطنية  �حلملة  ه��ذه 
�شاحب  تويل  بذكرى  و�حتفاء  �لعلم 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�لدولة  رئ���ا����ش���ة  �هلل  ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان 
باليوم  �لدولة  �حتفالت  مع  وتز�منا 

�لوطني �لثالث و�لربعني.
وقال �لدكتور عارف �ل�شيخ يف ت�شريح 
ل���� وك���ال���ة �أن���ب���اء �لم�������ار�ت �إن �لي����ام 
�لوطنية يف �لمار�ت لها مكانة خا�شة 
لي�س يف قلوب �لمار�تيني فقط و�منا 
كل من يقيم على �ر�س �لمار�ت �لذي 
ي�شاركون �هلها �لفرحة يف هذ� �ليوم 
و�تفاق  تكاتف  م��دى  ي��دل على  وه��ذ� 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ح��ب  على  �جلميع 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
ث�����ر�ه م��وؤ���ش�����س �لحت������اد وع���ل���ى حب 

�لمار�ت فهي وطن للجميع .
يعزز  نوفمرب  من  �لثالث  �أن  و�أ�شاف 
م���ع���اين �لن����ت����م����اء و�ل���������ولء و�حل����ب 
�أمر  عندما  ل�شيما  و�لر����س  للوطن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ليوم  ه��ذ�  يف  �لعلم  ب��رف��ع  مكتوم  �آل 
فوق كافة موؤ�ش�شات �لدولة �حلكومية 
و�خل��ا���ش��ة وق��ب��ل ذل���ك �حل��م��ل��ة �لتي 
ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �أطلقها 
 2011 �آل نهيان وزي��ر �خلارجية يف 

ملنا�شبة  ع���ل���م  ب��ي��ت��ن��ا  ف�����وق  ب���ع���ن���و�ن 
�ل��ي��وم �لوطني  �ل��دول��ة يف  �ح��ت��ف��الت 
�لعمل من  �أن��زل  �ليوم مل  ومنذ ذلك 
�لعام  �ليه يف هذ�  و�أ�شفت  بل  منزيل 

علما �آخر.
و�أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور ع����ارف �ل�����ش��ي��خ �إىل 
ل��ه عدة  �ل��ي��وم  �لعلم يف ه��ذ�  رف��ع  �أن 
�أننا نعي�س يف ظل قيادة  �أولها  دللت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه  �هلل 
�لأم����ني وهنا  ع��ه��ده  �لم�����ار�ت وويل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك��ل��م��ات  �أذك����ر 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم عندما قال 
�ن �لأرقام و�لإح�شاء�ت ل ت�شتطيع �أن 
�شاحب  حكم  من  �شنو�ت   10 تقي�س 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و�شخ�شيا �أف�شل 
م���ن حكمه  ���ش��ن��و�ت  ع�����ش��ر  �أق��ي�����س  �أن 
خليفة  ملكها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ل��وب  ب���اأع���د�د 
بن ز�يد و�ليوم يعزز هذ� �ملعنى باأننا 
جندد �لولء لرئي�س �لدولة و�إنتماءنا 
ل�����الم�����ار�ت �ل���ت���ي ه����ي وط�����ن لأب���ن���اء 

�لمار�ت و�ملقيمني عليها.
وقال �لدكتور عارف �ن ثاين �لدللت 
لهذ� �ليوم يتمثل يف �أن دعوة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
ويف  �ليوم  ه��ذ�  يف  �لعلم  برفع  مكتوم 
�لحتاد  قيام  يعلن  كاأنه  معينة  �شاعة 
م��ن ج��دي��د �أم����ام �جل��ي��ل �حل���ايل من 
�لعلم  رفع  ي�شهدو�  مل  �لذين  �لأبناء 

ع���ن���د ق���ي���ام �لحت�������اد يف �ل����ث����اين من 
�لجيال  ف���اإن  ل���ذ�   1971 دي�����ش��م��رب 
كافة ت�شارك يف هذه �ملنا�شبة �لوطنية 
ونحن  باملا�شي  �حلا�شر  تربط  �لتي 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ن�شكر 
�لفكرة  �آل مكتوم على هذه  ر��شد  بن 
فنحن ل�شنا �شبع �إمار�ت بل نحن دولة 

و�حدة وعلى قلب و�حد .
وح������ول �لخ����ت����الف يف �لح���ت���ف���الت 
�ملا�شي  يف  ���ش��اب��ق��ت��ه��ا  ع���ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أك����د �ل�����ش��ي��خ �أن����ه يف ك��ل ���ش��ن��ة حتتفل 
بدعم  �لوطنية  مبنا�شباتها  �لم��ار�ت 
�أبناء �شعبها  وحر�س قيادتها وتكاتف 
يبادرون  �ل��ذي��ن  عليها  يقيمون  وم��ن 
�ل��ق��ي��ادة حبا  ق��ب��ل  يف بع�س �لح��ي��ان 
و�حلمد  ننعم  فنحن  جماملة  ولي�س 
وب�شهادة  و�لم�����ان  �لم���ن  بنعمة  هلل 
وخارجها  �ل����دول����ة  د�خ������ل  �جل���م���ي���ع 
يحافظو�  �أن  �جل��م��ي��ع  م���ن  و�مت���ن���ى 
حولنا  م��ن  �ل��ع��امل  �ن  �شيما  ل  عليها 
م�شتقرة  وغري  متوترة  �أج��و�ء  يعي�س 
و��شتذكر هنا قول �ل�شاعر �إذ� كنت يف 
نعمة فارعها فاإن �لذنوب تزيل �لنعم 
فرب  �ل��ع��ب��اد..  رب  بطاعة  وحطها   ..

�لعباد �شريع �لنقم .

�لوطني  �لن�شيد  كتابة  فكرة  وح��ول   
�ألفت  �ل�����ش��ي��خ  �ل���دك���ت���ور ع�����ارف  ق����ال 
كلمات �لن�شيد �لوطني حتية �لعلم يف 
عام 1986 مبينا �أنه ��شتغرق ثالثة 

�أيام يف كتابة �لن�شيد �لذي كان تكليفا 
و�أ�شبح ت�شريفا على مر �ل�شنو�ت .

وقال منذ �إعالن �لحتاد عام 1971 
حتى 1986 مل يكن لالإمار�ت ن�شيد 
د�شتور  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  وط���ن���ي 
�لدولة ين�س على �شرورة تخ�شي�س 
و�ل�شالم  �ل��ع��ل��م  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن�����ش��ي��د 
�أن  �إىل  ول���ف���ت   . �مل���ع���زوف���ة  �ل���وط���ن���ي 
�ل�شالم �لوطني كمعزوفة مت تنفيذها 
 1971 �ل��ع��ام  �أو�خ����ر  وق���ت مبكر  يف 
1972 ونظم حلنه  �لعام  مع مطلع 
عبد�لوهاب  �شعد  �مل�شري  �ملو�شيقار 
�لذي حلن �أنا�شيد لدول عربية عدة .

�أو�شح  �لن�شيد  تاأليف  تفا�شيل  وع��ن 
حميد  �أحمد  معايل  فكرة  كانت  �أنها 
ت��ول��ي��ه وز�رة  �أث����ن����اء  �ل���ط���اي���ر وذل�����ك 
�لربية و�لتعليم بالإنابة عام 1986 
ب����اك����ر� يف  �إذ لح�����ظ خ�����الل وج�������وده 
�أن  �ل�شباح  طابور  وح�شوره  �ملد�ر�س 
�لتالميذ يف �ملد�ر�س يرفعون �لعلم يف 
�لطابور ب�شمت بينما ينبغي �أن يظهر 
�جلميع خ�شو�شا طالب �ملد�ر�س وهم 
�أثناء  حما�شي  مبوقف  �مل�شتقبل  جيل 
رفع �لعلم ويجب ترديد كلمات وطنية 

مع �لعزف.
�إىل  �ل��ط��اي��ر بعد ع��ودت��ه  �أن  و�أ���ش��اف 
�للجنة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  �ل��ت��ق��ى  مكتبه 
�لعليا يف �لوز�رة وحتدث معهم ب�شاأن 
كون  للن�شيد  كلمات  كتابة  يف  رغبته 
يف  يتم  �لبلد�ن  كل  يف  �لربية  وز�رة 

يردده  بن�شيد  �لعلم  حتية  مد�ر�شها 
�لطالب ما يفر�س �أن يكون للدولة 
�للجنة  �أن  �إىل  م�شري�  و�شريعا  ن�شيد 
قررت �أن يكتب �لن�شيد �شاعر ير�فقه 

�للحن �ملوجود يف �ل�شالم �لوطني.
وقع  �لختيار  �إن  �ل�شيخ  ع��ارف  وق��ال 
�آن���ذ�ك  �ل�����وز�رة  يف  يعمل  ك��ون��ه  عليه 
جمموعة  و�شع  يف  م�شاهمات  ولديه 
�شمن  �ملقررة  �ملدر�شية  �لأنا�شيد  من 
�ملناهج و�مللحنة �شمن فعاليات �لوز�رة 
مبينا باأنه كلف بتاأليف كلمات �لن�شيد 
�إع��ط��اوؤه �ملو�شيقى  �أي��ام ومت  يف ثالثة 
�لكلمات عليها  على �شريط كي يكتب 
�لبيت  �إىل  ع���دت  �ل�����ش��ي��خ  و�أ����ش���اف   .
�أميل  �أك��ن  مل  در��شتي  وبحكم  لأكتب 
�إىل �شماع �ملو�شيقى ول حتى يف عزف 
�ل�����ش��الم ل��ك��ن��ي ج��ل�����ش��ت �أ���ش��ت��م��ع �إىل 
�أكتب  60 م��رة ومل  �أك��رث من  �للحن 
ح��رف��ا.. ووق��ع��ت يف ح��رية م��ن �أمري 
فاأنا �شاعر و�أكتب لكني يف هذ� �ملوقف 
�لكتابة  ق���ادر على  �أن��ن��ي غ��ري  وج���دت 
فلو طلب مني كتابة كلمات وطنية قد 
فذلك  حلن  على  �أكتب  �أن  لكن  �أفعل 

وجدته �أمر� �شعبا للغاية .
و�أ�شار �ل�شيخ �إىل �أنه بعد تكر�ر �شماعه 
�للحن �ألهم كتابة �أول كلمتني عي�شي 
كلمات على  تاأليف  و��شتمر يف  بالدي 

�أول مقطوعة.
جاءتني  �لأث����ن����اء  ت��ل��ك  يف  و�أ�����ش����اف 
لها  وق���ر�أت  م�شت�شارتي  وه��ي  زوجتي 
عي�شي  خ�شو�شا  ف�شجعتني  كتبته  ما 
موفقة  ب��د�ي��ة  �أن��ه��ا  ر�أت  فقد  ب���الدي 
وطلبت مني �أل �أبدل �شيئا فيه وعليه 

�شجلت �لكلمات على �للحن نف�شه.
وق����ال �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��م��ت �ل�����ش��ري��ط �إىل 
�ت�شل  ب�شاعات  وبعده  �ل��وزي��ر  مكتب 
ما  �ملنا�شب  �أن��ه  و�أخ���ربين  بنف�شه  ب��ي 
تكليف  مت  ثم  قلبي  يف  �ل�شعادة  �أوق��ع 
على  �ل��ك��ل��م��ات  بت�شجيل  دب���ي  �إذ�ع�����ة 
�مل���ع���زوف���ة ب�����ش��وت ط����الب ث���م �شدر 
ب��ردي��د �لن�شيد  �مل��د�ر���س  �إىل  �ل��ق��ر�ر 
�نت�شر  وهكذ�  �لعلم  ورف��ع  �لعزف  مع 

حتى �ليوم.
�ل���دك���ت���ور ع���ارف  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
�لتعليمية  �مل����ر�ح����ل  در�������س  �ل�����ش��ي��خ 
�لثالثة �لأوىل يف مد�ر�س دبي وتخرج 
بجامعة  و�ل��ق��ان��ون  �ل�شريعة  كلية  يف 

هيئة البيئة واملحمي�ت الطبيعية يف ال�س�رقة 
ت�س�رك يف احتف�الت الدولة بيوم العلم 

•• دبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي وزير �لأ�شغال 
لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لعامة 
يوم  و�أن  و�ل���ولء  و�لثقة  �لقوة  رم��ز  �لإم���ار�ت هو  �أن علم 
�لعلم ما هو �إل جتديد لولئنا وحبنا ووفائنا لهذه �لدولة 
�ملعطاء وقيادتها �لر�شيدة �لتي مل تتو�نى يوما عن �لبذل 
ح�شور  خالل  ذلك  جاء  و�إ�شعاده.  �لويف  ل�شعبها  و�لعطاء 
�لعلم  بيوم  لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �إحتفال  معاليه 
�أم�����ام م��ب��ن��ى �ل��ربن��ام��ج �ل��رئ��ي�����ش��ي ب��دب��ي ح��ي��ث رف���ع علم 
�لدولة عاليا خفاقا يف بادرة لتجديد �لعهد و�لولء لدولة 
يوم  �إن  �لإحتفال  �لإم��ار�ت وقيادتها. وقال معاليه خالل 
 .. �لإم���ار�ت وتالحمها ورفعتها  �لعلم يعك�س وح��دة دول��ة 
م�شيفا �أن علم دولة �لإمار�ت هو رمز عزة �شعبها وم�شدر 

فخره و�حر�مه فلنحافظ عليه مرفوعا عاليا خفاقا.
�ملديرة  �لفندي  حممد  جميلة  �ملهند�شة  �شعادة  وع���ربت 
�لعامة لربنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان عن �لفخر و�لإعتز�ز 
�ل��ذي ي�شادف ذك��رى تويل  �لعلم  ي��وم  ب���  �لإح��ت��ف��ال  بهذه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم و�لذي دعا �إليه �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .
و�ل�شف  �ل��وط��ن  ت��وؤك��د وح���دة  �ملنا�شبة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
و�لتالحم بني �لقيادة و�ل�شعب وتر�شيخ �لهوية .. م�شرية 
�إىل �أن �لربنامج ما�س يف �ل�شري على نهج �لقيادة ومو��شلة 
حت��ق��ي��ق �لإجن������از�ت ورف����ع ر�ي����ة �ل��وط��ن ع��ال��ي��ة و�شاخمة 
وجتديد �لعهد لالإمار�ت �لتي �أ�شبحت �لر�ئدة و�لأوىل يف 

كافة �ملجالت ومناف�شة جلميع دول �لعامل. 
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•• دبي-الفجر:

ق����ال م��ع��ايل ح�����ش��ني �حل���م���ادي وزير 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �إن  و�لتعليم  �لربية 
�لثالث  يف  ق��دم��ت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
م���ن ن��وف��م��رب ي���وم �ل��ع��ل��م وي����وم تويل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لدولة،  رئا�شة  �هلل  حفظه  نهيان  �آل 
�لتوحد  يف  عاملياً  به  يحتذى  منوذجاً 
فكره،  يف  فذ  قائد  ور�ء  و�ل�شطفاف 
و�أ�ش�شت  مهدت  �لتي  �لثاقبة  وروؤي��ت��ه 
�لع�شرية  للدولة  جديدة  لنطالقة 
ومقدر�تها  مب��ق��وم��ات��ه��ا  �مل���ت���ق���دم���ة 
�لتي  �لتكنولوجيا  و�أدو�ت  وعلومها 
متتلكها، و �ملتح�شرة بقيمها و�أ�شولها 
لدولة  فكانت  �لتاريخية،  وج��ذوره��ا 
�لإمار�ت – بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة – مكانتها �ملرموقة بني 
�ل�شفوف  يف  �ملتقدم  ومركزها  �لأمم، 

�لأوىل بني �لدول .
حققته  ما  �أن  موؤكد�ً  معاليه  و�أ�شاف 
�لتنمية  �شعيد  على  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�ملعرفة  �قت�شاد  جمتمع  و  �مل�شتد�مة 
�ل�شنو�ت  و�لإب�����د�ع، خ��الل  و�لب��ت��ك��ار 
ت����ويل �شاحب  �مل��ا���ش��ي��ة م���ن  �ل��ع�����ش��ر 
رئا�شة  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة، يعد يف تاريخ �لعامل ومعايري 
تقدماً  �لتنمية  وموؤ�شر�ت  �لتناف�شية 
�أن م���ا حت��ق��ق من  ه���ائ���اًل، ول���ش��ي��م��ا 
�إجن�������از�ت يف ���ش��ت��ى �مل���ج���الت ك����ان يف 
وقت قيا�شي، �إذ� ما متت مقارنته مبا 
�أجنزته �لدول �ملتقدمة �لأخرى، ولعل 
ح�شول �لإمار�ت على ��شتحقاقاتها يف 
�إىل  بو�شولها  ع��امل��ي��اً،  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 
على  دول���ة   144 ب��ني  م��ن  �ملركز12 
م�شتوى �لتناف�شية �لعاملية، خري دليل 

�لدولة  توجه  �إليه  ي�شاف  ذل��ك،  على 
و��شتهد�فها  وع��ل��وم��ه  �ل��ف�����ش��اء  ن��ح��و 
لتاأكيد  �مل��ري��خ  ك��وك��ب  �إىل  �ل��و���ش��ول 

ريادتها يف خمتلف �ملجالت .
و�أكد معايل وزير �لربية �أن �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
قو�عد  �أر�����ش����ى   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان 
للعمل  ن��ب��ي��ل��ة  وم���ف���اه���ي���م  ج����دي����دة 
�شموه  ب����اأي����ادي  �ل���ع���امل���ي،  �لإن�������ش���اين 
�ن��ب�����ش��ط��ت باخلري  �ل���ت���ي  �ل��ب��ي�����ش��اء 
حول  و�ملعوزين  و�ملحتاجني  للفقر�ء 
�ل�شامية  �ملبادئ  ر�شخ  ما  �لعامل، وهو 
لالأمن و�ل�شالم �لعامليني، وجعل دولة 

لنطالق  �لأوىل  �مل��ن�����ش��ة  �لإم�������ار�ت 
كونها  ف�شاًل عن  �لإن�شانية،  �لأعمال 
�ل���ن���م���وذج �ل���ف���ري���د ل��ل��ت��ع��اي�����س، حيث 
حتت�شن دولة �لإم��ار�ت برعاية بالغة 
�ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �لدولة،  م��ن ���ش��اح��ب 
خمتلف �جلن�شيات و�لأعر�ق يف ن�شيج 
�لرغد  و�لعي�س  بال�شلم  يحظى  و�حد 
و�حلياة �لكرمية، وهو ما �أ�شفى متيز�ً 
نوعياً لالإمار�ت على م�شتوى �ملجتمع 
�لدويل ، وعزز من مكانة �لإمار�تيني 

بو�شفهم �أ�شعد �شعب .
جاءت ذلك مبنا�شبة �نطالق �حلملة 
�حتفال  �ل�شاملة  و�ل�شعبية  �لوطنية 

�لثالث  ي�شادف  �ل���ذي   ، �لعلم  ي��وم  ب��� 
من �شهر نوفمرب ذكرى تويل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

حفظه �هلل رئا�شة �لدولة.
 وكانت قياد�ت وز�رة �لربية و�لتعليم 
و�ملوظفني،  �مل�شوؤولني  جميع  ومعها 
دولة  علم  ح��ول  �أم�����س،  ��شطفت،  ق��د 
ديو�ن  يف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�أ�شمى عبار�ت  �لوز�رة بدبي، مرددين 
�ل���ف���خ���ر و�لع�����ت�����ز�ز ب���رم���ز �ل����دول����ة، 
�شبيل  يف  جهد  ك��ل  ب��ب��ذل  ومتعهدين 
، و�حلفاظ عليه  �لإم���ار�ت  رفعة علم 

خفاقاً . 

�ل�������وز�رة رفع  �ح���ت���ف���الت  ب���د�ي���ة  ويف 
�آيات  �أ�شمى  �حل��م��ادي  ح�شني  م��ع��ايل 
�ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل  �لتربيكات 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�أخيه   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�أ�شحاب  و�إخ����و�ن����ه����م����ا   ، �هلل  رع������اه 
حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق   ، �لإم���ار�ت 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
باأ�شمى  معاليه  ت��ق��دم  ك��م��ا  �مل�شلحة، 
قيادتنا  �إىل  و�لم��ت��ن��ان  �ل�شكر  �آي����ات 
مل�شرية  �لكرمية  لرعايتها  �لر�شيدة، 
جلهود  �ل��الحم��دود  ودعمها  �لتعليم 
�لعاملون  ب���ه  ي��ح��ظ��ى  ومل���ا  ت��ط��وي��ره، 
بالغ  و�مل��ي��د�ن م��ن �هتمام  �ل����وز�رة  يف 
. وق��ال معايل وزير  ل��دن قيادتنا  من 
�لربية : �إن يوم �لعلم هو يوم �ملجد، 
�لو�حد  و�لقلب  �ل��و�ح��د  �لبيت  وي��وم 
�لو�حد، وهو يوم يتحد فيه  و�لهدف 
�جل��م��ي��ع و ي��ت��ج��دد ف��ي��ه �ل��ع��ه��د، باأننا 
حتقيق  �إىل  بيد  ي���د�ً  ���ش��وي��اً  �شنم�شي 
�مل��زي��د م��ن �لزده����ار، ون��ح��ن ن�شطف 
م�شتلهمني  �ل��ر���ش��ي��دة،  قيادتنا  خلف 
وروؤيتها  م��ن  و   ، �إر�دت��ن��ا  م��ن حكمتها 
�أن  على   ، و�لإ���ش��ر�ر  �لعزمية  �لثاقبة 
تبقى دولة �لإمار�ت وتظل يف مكانتها 

يف طليعة �لأمم و�ل�شعوب، وتظل هي 
�لنموذج �ملوؤثر يف �حل�شارة �لإن�شانية 
وو�جهة �لتقدم على �ل�شاحة �لدولية 
وكان معايل وزير �لربية قد وجه قبل 
�لوز�رة  و�ملخت�شني يف  �مل�شوؤولني  �أيام 
بيوم  ي��ل��زم لالحتفال  م��ا  ك��ل  ب��ات��خ��اذ 
�لعلم، على �لوجه �لذي يتو�فق وقدر 
تكون  وح��ت��ى  �ل��غ��ال��ي��ة،  �ملنا�شبة  ه���ذه 
�لتعليمية  مبناطقها  �لربية  وز�رة 
�ل����وز�ر�ت  وم��د�ر���ش��ه��ا �شمن م��ق��دم��ة 

و�ملوؤ�ش�شات �ملميزة يف �حتفالتها. 
معاليه  برعاية  �ل����وز�رة  �شهدت  وق��د 
)�لثنني(،  �أم�����س  ���ش��ب��اح  وح�����ش��وره، 
بالهوية  �ملت�شلة  �لفعاليات  من  ع��دد 
وتاريخها  �ل���دول���ة  وع���ل���م  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتي  وق��ي��م��ه��ا  �ل���ث���ق���ايف  وم����وروث����ه����ا 
بالعلم  �لحتفاء  يف  �شارك  و  متيزها، 
وكيل  �ل�������ش���و�ل���ح  م�������رو�ن  ����ش���ع���ادة   ،
و�أ�شحاب  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 

�ل�شويدي  م��ي��ح��د  ع��ل��ي   : �ل�������ش���ع���ادة 
�لتعليم  �مل�شاعد لقطاع  �ل��وز�رة  وكيل 
�خلا�س، وخولة �ملعال �لوكيل �مل�شاعد 
ح�شن  وفوزية  �لتعليمية،  لل�شيا�شات 
للعمليات  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  غ���ري���ب 
وز�رة  وكيل  �لكو�س  و�أم���ل  �ل��رب��وي��ة، 
و�لبيئة  لالأن�شطة  �مل�شاعد  �لربية 
�ملدر�شية ومديري ومدير�ت �لإد�ر�ت، 
وع���دد م��ن رج���ال �لإع����الم يتقدمهم 

روؤ�شاء حترير �ل�شحف �ملحلية .
�حل�شود  وو�شط  �لحتفال  بد�ية  ويف 
�لعلم يف  ح��ول  بكثافة  ت��و�ف��دت  �ل��ت��ي 
���ش��اح��ة دي�����و�ن �ل��������وز�رة، ق����ال معايل 
�ليوم  علمنا  ن��رف��ع   : �ل��رب��ي��ة  وزي����ر 
�لر�شيدة.. نرفع علمنا  وفاًء لقيادتنا 
�أجيالنا  ب��ب��ن��اء  �ل��ع��ه��د  ن��وث��ق  ون��ح��ن 
و�ل��ولء و�لنتماء، يف يوم  �لقيم  على 
��شطفاف �ل�شعب وتوحد �لبيت، فيما 
وجه معاليه خطابه للح�شور وجميع 

�لعاملني يف �لوز�رة و�مليد�ن �لربوي، 
و�إىل �لطلبة و�أول��ي��اء �لأم��ور قائاًل : 
�ليوم نرفع علمنا معاً، و �ليوم نتحد 
�لوطنية  م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا  ل��ن��وؤك��د  ���ش��وي��اً 
و�أمانة �إعد�د �أبناء �لدولة وت�شليحهم 
يبقى  �أن  �أج���ل  م��ن  و�مل��ع��رف��ة،  بالعلم 

علمنا بنبوغهم وقيمهم خفاقاً .
وك���ان���ت م���د�ر����س �ل���دول���ة ق���د �شهدت 
�حتفالت مماثلة لرفع �لعلم وحتيته 
يف ط���اب���ور �ل�����ش��ب��اح، وم����ن ث���م ب����د�أت 
�لغالية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  �لح��ت��ف��الت 
�ل�شاعة  �مل��ق��رر لها يف مت��ام  �مل��وع��د  يف 
�ل��ث��ان��ي��ة ظ����ه����ر�ً، ح��ي��ث وج����ه معايل 
�ملد�ر�س  وم��دي��ر�ت  مديري  �حلمادي 
�ل��ع��ن��ان لإب���د�ع���ات �لطالب  لإط����الق 
يحمله  ع���م���ا  �مل����ع����ربة  و�ل����ط����ال����ب����ات، 
لقيادتنا  �ل����ولء  ق��ي��م  م��ن  وج��د�ن��ه��م 
�لر�شيدة، وما حتمله قلوبهم من حب 

لر�ب �أر�شنا ووطننا �لعزيزة.

•• دبي - الفجر

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ل����دع����وة  ����ش��ت��ج��اب��ة 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل��وزر�ء، حاكم دبي، رعاه �هلل،�شاركت 
جمموعة » �لأحو��س �جلافة �لعاملية 
�لعاملي  �مل������زود   » �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل����الح����ة 
و�ملالحية  �لبحرية  للخدمات  �لر�ئد 
لقطاعات  �ل���ب���ح���ري���ة  و�لإن�����������ش�����اء�ت 
مبادرة  يف   ، و�لطاقة  و�ل��غ��از  و�لنفط 
حملة �لعلم و�لتي �أطلقها �شموه حتت 
���ش��ع��ار، �أرف��ع��ه ع��ال��ي��اً ليبقى ���ش��اخم��اً ، 
تعك�س  �ملنا�شبة  ه��ذه  �أن  على  م��وؤك��ده 
للقيادة،  �ل��ولء  و  ل��الإم��ار�ت  �لنتماء 
وقيادة  �ل�شعب  ب��ني  �ل��وث��ي��ق  و�حل���ب 

هذ� �لوطن .
بوعميم،  جمعة  خمي�س  �شعادة  وق��ام 
�لعاملية  �جل���اف���ة  �لأح����و������س  رئ��ي�����س 
�لوطن،  علم  برفع  �لعاملية،  و�ملالحة 
و�لتقدير  �ل��ع��رف��ان  مل�شاعر  جت�شيد� 
و�لقيادة  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ي  جل��ه��ود 
يف  نهجهم  على  �شارت  �لتي  �لر�شيدة 
لدى  �لوطنية  و�ل��روح  �لهوية  تعزيز 

�بناء �لإمار�ت مبختلف �أعمارهم . 
�لعلم،  بيوم  �ملجموعة  �حتفال  وج��اء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��دع��وة  تلبية 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�لحتفال  �إىل  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
ب��ي��وم �ل��َع��ل��م ب��رف��ع��ه ب�شكل م��وح��د يف 
حيث  ظهر�،   12 �ل�شاعة  نوفمرب   3

�شموه عرب �شفحته على توير  وجه 
قال  �ل��ع��ل��م،  ل��رف��ع  للجميع  �ل���دع���وة 
فيها : لالأخوة و�لأخ��و�ت نحتفل يوم 
ب��اإذن �هلل، بيوم �لعلم،  �ملقبل،  �لثنني 
وموؤ�ش�شاتنا  دو�ئ���رن���ا  ع��ل��ى  ���ش��رف��ع��ه 

ومنازلنا، ونغر�شه يف قلوب �أجيالنا . 
غامرة  �ح��ت��ف��ال��ي��ة،  �أج�������و�ء  وو����ش���ط 
علم  بوعميم  رفع  و�ل�شعادة  بالبهجة 
�لإمار�ت على �أبنية كل من �لأحو��س 
�جلافة �لعاملية و مدينة دبي �ملالحية و 
جد�ف دبي ، بح�شور كثيف من جانب 
و�لعاملني  �مل��ج��م��وع��ة،  ق���ي���اد�ت  ك��ب��ار 
ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث ت��ب��ادل��و� �ل��ت��ه��اين بهذه 
وعربو�  �خل��ال��دة،  �لوطنية  �ملنا�شبة 
علم  يظل  ب��اأن  �أمنياتهم  خال�س  ع��ن 
�لوطن خفاقاً و�شاخماً، بو�شفه رمز�ً 

ل��ع��زة و���ش��م��وخ �ل��وط��ن وم��وؤ���ش��ر قوي 
�ل��ت��الح��م و�مل��ح��ب��ة و�لوئام  ع��ل��ى ق���وة 
بني �لقيادة �لر�شيدة و�شعب �لأمار�ت 

�لويف. 
ويف كلمته بهذه �ملنا�شبة، قال بوعميم 
للحظات  ن��ت��وق��ف  �ل����ي����وم،  ه����ذ�  يف   :
من  �أك��رث  نحو  متتد  م�شرية  لنتاأمل 
�أرب��ع��ة ع��ق��ود، ���ش��ه��دت فيها �لم����ار�ت 
ت��ط��ور�ت وحت���ولت ك���ربى، م��ن دولة 
متني  �ق��ت�����ش��اد  ذ�ت  دول���ة  �ىل  نا�شئة 
هذ�  ويف  �لأمم،  ب��ني  متميزة  ومكانة 
�لحتاد،  ه��ذ�  موؤ�ش�شي  نتذكر  �ل��ي��وم، 
ز�يد  �ل�شيخ  تعاىل  باإذنه  لهما  �ملغفور 
ر��شد  و�ل�شيخ  نهيان،  �آل  �شلطان  بن 
�هلل  )رح��م��ه��م��ا  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد  ب��ن 
�إخو�نهما  وطيب ثر�هما(، �ىل جانب 

حكام �لإمار�ت و�لذين �متلكو� �لإر�دة 
و�لعزم لتاأ�شي�س نو�ة دولة فتية تقوم 
و�لتعاون  و�ل��ت�����ش��ام��ن  �ل���وح���دة  ع��ل��ى 
ف��ي��م��ا ب��ني �لم������ار�ت �ل�����ش��ب��ع يف �إط���ار 
�حتادي قل نظريه يف �لعامل، ��شتطاع 
�أن ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ت��ه على  ب��ك��ل ج�����د�رة 

�ل�شعيدين �لقليمي و�لدويل. 
�لأمار�ت  علم  �أن  �إىل  بوعيميم  و�أ�شار 
يرفرف د�ئماً خفاقاً وعالياً على �أبنية 
�ملنت�شرة  �ملتعددة  ب�شركاتها  �ملجموعة 
و�لفخر  �لعزة  رمز  �لعامل، فهو  حول 
�لذي نحر�س على �أن ير�فقنا حيثما 
جناحتنا  على  ���ش��اه��د�ً  ليكون  وج��دن��ا 
�عتز�ز  باأعيننا  ول���رى  و�إجن���از�ت���ن���ا، 
�خلفاقة  �ل��ر�ي��ة  بهذه  �ل��ع��امل  �شعوب 
و�ملحبة  �ل�������ش���الم  �إىل  ت���رم���ز  �ل���ت���ي 

و�لأم����ان و�ل��ف��رح و�ل�����ش��ع��ادة، وه��و ما 
و�ل����ولء، ويعزز  �لن��ت��م��اء  ي��رثي روح 
�لوطن،  ل���ر�ب  �ل��ك��ب��ري  �حل���ب  قيمة 
�لتي �شنعت  �لفذة  وللقيادة �حلكيمة 
�لجماد وحققت �ملكا�شب و�لإجناز�ت 

�لغري م�شبوقة .
:�إننا  ق��ائ��اًل  تعليقه  بوعميم  و�أختتم 
نرى م�شاعر �لولء و�لنتماء للوطن 
�بناء  بنا من  �أنف�شنا، وما يحطون  يف 
فهي  �مل��ج��م��وع��ة،  يف  موظفينا  وك��اف��ة 

للبذل  ومتنحهم  وحتركهم  حتفزهم 
حتقيق  على  وت�شدعزمهم  و�ل��ع��ط��اء، 
كتعبري  �ملجموعة،  و�أه���د�ف  تطلعات 
و�لنتماء  و�ل��ولء  �حل��ب  م�شاعر  عن 

للوطن وقادته . 

الرتبية ت�سطف بقيادتها وم�سوؤوليها وموظفيها وطلبتها احتفاًء بيوم العلم 

احلم�دي : قي�دتن� الر�سيدة جعلت من دولتن� منوذجً� يحتذى به يف التقدم والرخ�ء واالزده�ر

و�سط اأجواء احتفالية ترفع راية العلم على مبانيها ومن�ساآتها

علم االم�رات يرفرف يف �سم�ء االأحوا�ش اجل�فة ودبي املالحية وجداف 

•• عجمان-وام:

ر��شد  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت  ع��زة  �ل�شيخة  رفعت 
دولة  علم  �م�س  ظهر  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  مت��ام  يف  بعجمان  �خلريية  �لنعيمي 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �شاخما خفاقا عاليا �أمام �ل�شاحة �خلارجية ملبنى �ملوؤ�ش�شة 
�حتفاء بيوم �لعلم �لذي ي�شادف ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم.
وقالت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي يف ت�شريح بهذه �ملنا�شبة : �إن �لحتفاء 
بيوم �لعلم يتز�من مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم و�لقيادة وميثل هذ� �ليوم فر�شة لر�شيخ 
�لعربية  �لعهد كابناء لدولة �لم��ار�ت  و�ل��ولء و�لنتماء وجن��دد فيه  �لوفاء  قيم 

�ملتحدة رجال ون�شاء �شيبا و�شبابا ومقيمني على �أن نظل �أوفياء خمل�شني .
و�أ�شافت �أن هذه �ملبادرة تعك�س �شورة وطنية بر�قة تعزز فينا �لقيم �لوطنية وتزرع 
يف قلوبنا �حلب للوطن وتعزز �لولء للقيادة و�لنتماء لالمار�ت وهو جتديد �لعهد 
لأ�شحاب �ل�شمو حكام �لمار�ت ومعاهدتهم على بذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء 

لرفعة هذ� �لوطن.
�لوطنية  للقيادة  �ل��ولء  �إل تعبري عن  �لوطني ماهو  �لعمل  �ن هذ�  و�أ���ش��ارت �ىل 
و�لن��ت��م��اء ل��الر���س �لم��ار�ت��ي��ة ومات�شكله م��ن ق��وة ب��احت��اده��ا �ل���ذي ي��رم��ز للعزة 
و�لحتاد وعلو �ل�شان وحب هذ� �لوطن �ملعطاء. �شارك يف �حتفالية موؤ�ش�شة حميد 
�ملدير  �لعجماين  يو�شف  �شعادة  �لعلم  رف��ع  مر��شم  �خل��ريي��ة  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
بح�شور  و  �لزعابي  عبيد  �شعادة  و  �ل�شحي  لل�شرف  عجمان  ل�شركة  �لتنفيذي 

موظفات �ملوؤ�ش�شة وعدد من �ل�شحفيني من �ملوؤ�ش�شات �ل�شحفية بالدولة .

 م�ســـدر حتتفــــي بـيـــــوم العلــــــم عزة النعيمي ترفع العلم اأم�م موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
اأبوظبي-وام:

�شاحب  لتويل  �لعا�شرة  �لذكرى  مع  يتز�من  �لذي  �لعلم  يوم  مبنا�شبة  خا�شة  �حتفالية  مر��شم  �م�س  م�شدر  �شركة  �أقامت 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم. ومت تتويج �لحتفالية برفع علم �لدولة عاليا 
�ملتقدمة  �لطاقة  تقنيات  �لتي تركز على  �لعليا  للدر��شات  �مل�شتقلة  �لبحثية  و�لتكنولوجيا �جلامعة  للعلوم  يف معهد م�شدر 
م�شدر  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  دولة  وزير  �جلابر  �أحمد  �شلطان  �لدكتور  معايل  من  كل  �لفعالية  ح�شر  �مل�شتد�مة.  و�لتنمية 
و�لدكتور �أحمد عبد�هلل بالهول �لرئي�س �لتنفيذي ل� م�شدر و�لدكتور فريد موفنز�ده رئي�س معهد م�شدر وذلك مب�شاركة 
من موظفي م�شدر ومعهد م�شدر و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وطلبة �ملعهد. ومنذ تاأ�شي�شها يف عام 2006 عكفت م�شدر على 
�إر�شاء �أ�ش�س قطاع �لطاقة �ملتجددة و�لتقنيات �لنظيفة من خالل منهجية متكاملة تغطي كافة مر�حل وجو�نب �شل�شلة �لقيمة 
�لطاقة  بتنفيذ م�شاريع  م��رور�  �لب�شري من خالل معهد م�شدر  �ملال  ر�أ���س  بالتعليم و�لبحث و�لتطوير وبناء  للقطاع بدء� 

�ملتجددة حمليا وعامليا و�ل�شتثمار يف تطوير �لتقنيات �لنظيفة و�لعمل على بناء و�حدة من �أكرث �ملدن ��شتد�مة يف �لعامل. 

موظفو الوزارة يرددون عبارات الفخر 
والعتزاز حول العلم ويتعهدون 
باحلفاظ على اإجنازات الدولة

اأن�سطة وفعاليات ثقافية وفنية وتراثية 
احتفاًل ب�العلم وتر�سيخًا لقيم الولء 

والنتماء لقيادتنا ووطننا

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �أبوظبي وجمل�س 
�بوظبي  و�مل��ط��اب��ق��ة وجم��ل�����س  ل���ل���ج���ودة  �ب���وظ���ب���ي 
للتوطني �م�س �أمام مقر �لد�ئرة ب� يوم �لعلم لدولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذي ي�شادف يوم �لثالث 
من نوفمرب من كل عام تز�منا مع مرور 10 �أعو�م 
على تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

يف  �حلكم  مقاليد  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�لبالد. وقام �شعادة حممد عمر عبد�هلل وكيل �لد�ئرة 
ير�فقه �شعادة عبد�هلل عبد �لعايل �حلميد�ن �ملدير 
�لتنفيذي ملجل�س �بوظبي للتوطني و�شعادة عبد�هلل 
ح�����ش��ن �مل��ع��ي��ن��ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع خدمات 
بر�مج �ملطابقة مبجل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة 
برفع علم دولة �لمار�ت و�لوقوف و�شط ح�شد من 
موظفي �جلهات �حلكومية �لثالث حلظات لرديد 

�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  ردد  و  ل��ل��دول��ة.  �ل��وط��ن��ي  �لن�شيط 
�لم��ار�ت معاهدين  �ل��ولء لدولة  ق�شم  و�ملوظفون 
ق��ي��ادة دول���ة �لم�����ار�ت �ل��ر���ش��ي��دة ب��رئ��ا���ش��ة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل على �حلفاظ على �أمن �لدولة ورفعتها 
وعزتها و�مل�شي قدما يف حتقيق نه�شتها �حل�شارية 
�شعب  تالحم  تعك�س  معربة  وطنية  �شورة  ر��شمني 

دولة �لمار�ت وقيادتها.

اقت�س�دية اأبوظبي وجمل�س� التوطني واجلودة واملط�بقة حتتفل بيوم العلم

 تنمية ترفع علم االإم�رات 
•• دبي-وام: 

�حتفلت هيئة تنمية وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية 
مقرها  يف  وذل���ك  �لعلم  ي��وم  بفعالية  تنمية 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ب��دب��ي ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل عبد�هلل 
حممد غبا�س وزير دولة رئي�س جمل�س �أمناء 
�لهيئة و�شعادة حممد مطر �ملري مدير عام 
معايل  و�أك���د  �مل��وظ��ف��ني.  م��ن  ولفيف  �لهيئة 
عبد�هلل حممد غبا�س �أهمية �لحتفال بيوم 
�ل��ع��ل��م �ل���ذي ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ة �ل��ع��ل��م يف نفو�س 
�مل��و�ط��ن��ني وي��ق��وي ع���رى �ل��ت��و����ش��ل بينهم. 
توجيهات  �إن  معاليه  ق���ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
�لنتماء  مل��ع��اين  جت�����ش��ي��د�  تعترب  م��ك��ت��وم  �آل 
و�لتالحم و�لوحدة �لتي يحملها كل مو�طن 
ومقيم على هذه �لأر�س �لطيبة �لتي فتحت 
ذر�عيها للعامل وهذ� مل ياأت �إل بتوفيق �هلل 
�أحبت  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  وبف�شل  وحده 
�شعبها فبادروها باحلب و�لوفاء و�لولء. من 
�مل��ري مدير  �شعادة حممد مطر  ق��ال  جانبه 
موظفي  جميع  تفاعل  �إن  تنمية  هيئة  ع��ام 
�ل��ه��ي��ئ��ة ل���ش��ي��م��ا �ل��ذي��ن ج����اءو� م��ن �ملكاتب 
�ل��ف��رع��ي��ة م��ن ع��ج��م��ان و�أم �ل��ق��ي��وي��ن ور�أ����س 
�خل��ي��م��ة و�ل��ف��ج��رية ف��ه��و تعبري ���ش��ادق عن 
�حلب و�لولء �ل�شديد ل�شاحب �ل�شمو رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل و�إىل دولة �لإمار�ت. 
�لحتفالية  بهذه  �لهيئة  موظفو  �أ���ش��اد  وق��د 
�لتي توؤكد حب �ل�شعب لقائد دولة �لإمار�ت 
بني  تنمية  هيئة  يف  �لكبري  �لتالحم  وثمنو� 

�ملوظفني . 

•• ال�صارقة -وام:

�حتفلت غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة �م�س بيوم 
و  �شاخما  ليبقى  عاليا  �رف��ع��ه  �شعار  حت��ت  �لعلم 
�لذي ي�شادف ذكرى مرور 10 �شنو�ت على تويل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
وذلك  �حل��ك��م  مقاليد  �هلل  حفظة  �ل��دول��ة  رئي�س 
��شتجابة لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لعلم وتوجيه  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل برفع 
ر�شالة �إىل �لوطن بالعتز�ز برمز وحدتنا و�حتاد 

قلوبنا وم�شدر فخرنا ورمز �حر�م دولتنا.
�شلطان  ع��ب��د�هلل  �لعلم  رف��ع  �حتفالية  يف  و���ش��ارك 
بوخاطر  وول��ي��د  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س 
�إىل  ��شافة  �لد�رة  لرئي�س جمل�س  �لثاين  �لنائب 

كبار �مل�شوؤولني و موظفي وموظفات �لغرفة.
و قام رئي�س جمل�س �لد�رة خالل �لحتفالية برفع 
�لعلم �أمام مبنى �لغرفة م�شحوبا بال�شالم �لوطني 
غ��ام��رة للجميع بعدها مت  ف��رح��ه  و���ش��ط  ل��ل��دول��ة 
�طالق بالونات حتمل علم �لدولة و�شورة �شاحب 

�ل�شمو رئي�س �لدولة يف �شماء �ل�شارقة.

 و قال عبد�هلل �شلطان �لعوي�س �إن �مل�شاركة يف يوم 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  ملبادرة  ��شتجابة  تاأتي  �لعلم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
بعنو�ن �ننا ل�شنا �م��ار�ت.. نحن دول��ة �لم��ار�ت و 
تفاعال مع �لروح �لوطنية �ل�شائدة يف �إعالء ��شم 
�لدولة وتاأ�شيل معاين �حلب و�لولء و �لخال�س 
للوطن و قيادته بامل�شاركة يف هذ� �ليوم �ملبارك �لذي 
يدعونا �يل ��شتلهام معاين �لت�شحية و �ملثابرة و 
�لعمل �ملخل�س �لذي غر�شه �لآباء �ملوؤ�ش�شون لهذه 
�ل��دول��ة �ل��غ��ال��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ح�شني حممد 
�ملحمودي مدير عام �لغرفة �إن �لتفاعل مع مبادرة 
يوم �لعلم يف �مل�شاركة مع �لوطن يف هذه �ملنا�شبة 
�إمار�تية حمطة  و  �إمار�تي  كل  �لعزيزة على قلب 
جديدة يف م�شرية �لتقدم و�لزده��ار فهذه �ملبادرة 
�لرمزية تدعونا جميعا �إىل بذل �ملزيد من �لعمل 
ولنعمل  ري��ادت��ه��ا  يف  �لم����ار�ت  لت�شتمر  �لعطاء  و 
معا يف �ملحافظة على �ملكت�شبات �لتي حتققت منذ 
تاأ�شي�س �لدولة و م�شاعفة �جلهود لتبوئها مو�قع 
�ملن�شاآت �لقت�شادية  متقدمة بني �لأمم د�عيا كل 
�حتفاء  �لم��ار�ت على مبانيها  �إىل رفع علم  فيها 

بهذه �ملنا�شبة. 

غرفة ال�س�رقة ترفع علم الدولة 
اأم�م مبن�ه� الرئي�سي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

رفع معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لعلمي �م�س علم �لدولة �أمام مبنى �لوز�رة وذلك �شمن �حتفالت �لمار�ت 
بيوم �لعلم حتت �شعار �رفعه عاليا ليبقى �شاخما و�لذي يو�فق ذكرى تويل 
�لدولة  رئي�س  �هلل  حفظه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�شعيد  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  �لعلم  برفع  �لح��ت��ف��ال  حفل  ح�شر  �حل��ك��م.  مقاليد 
�حل�����ش��اين وك��ي��ل �ل����وز�رة و���ش��ع��ادة �شيف �مل��زروع��ي وك��ي��ل �ل����وز�رة للخدمات 
�لوز�رة  �مل�شئولني وجميع �ملوظفني و�ملوظفات يف  �ملوؤ�ش�شية و�مل�شاندة وكبار 
�ىل جانب �شيوف �ل��وز�رة. وقال معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان 
خالل فعالية �لحتفال �لذي نظمته �لوز�رة بهذه �ملنا�شبة �إن �لدولة حتتفل 
و�لبناء ر�شمت مالحمه على خريطة  �لعطاء  باإجناز�ت عقد من  �لعام  هذ� 
�لدولة وتر�بها يف كافة �ملجالت و�إن هذه �ملنا�شبة فرحة يعرب فيها �ملو�طنون 
و�ملقيمون على �أر�س �لدولة عن م�شاعرهم نحو علم �لدولة وما يج�شده من 
�ل�شري على خطى  بعد جيل موؤكدين  ينتقل جيال  و�ل��ذي  معان يف رمزيته 
وم�شاندة  ب��دع��م  ��شتطاعت  �ل����وز�رة  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف  �ملوؤ�ش�شني.  �لآب���اء 
�لقا�شي  لها  ي�شهد  عاملية  ومنجز�ت  موؤ�شر�ت  حتقق  �أن  �ل��دول��ة  قيادة  من 
�لتعليم  �ملالية لقطاع  و�ل��د�ين على عدة حماور حيث �ن حجم �ملخ�ش�شات 
�لعايل و�لذي تر�وح يف �ل�شنو�ت �لأخرية حول 4 مليار�ت درهم مل يكن هو 
�لد�عم �لوحيد �إمنا كانت هناك منظومة وطنية متكاملة ومت�شقة �شيا�شيا 
بات �جلميع على  �لذي  �لقطاع  وت�شريعيا لدعم هذ�  و�قت�شاديا  و�جتماعيا 
قناعة تامة باأنه �ل�شبيل للو�شول �إىل روؤية �لإمار�ت 2021 �لتي متثل روح 
�لروؤية  �ل��وز�رة �عتمدت لتحقيق تلك  و�أن  �أه��م مرتكز�تها  و�إح��دى  �لحت��اد 
��شر�تيجية حمكمة وقامت باإعد�د بنية حتتية من �لكو�در �لب�شرية ر�فدة 
�لتنمية  ملتطلبات  �ل�شتجابة  على  ق���ادرة  ك��اف��ة  �ل��دول��ة  لقطاعات  ود�ع��م��ة 

�مل�شتد�مة عرب مر�حلها �ملتتابعة و�ملت�شارعة.
�أنه ��شتناد� لروح �لحتاد عمل معايل �ل�شيخ حمد�ن  و�أو�شح تقرير للوز�رة 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي على جعل �لوز�رة 
و�ل��روؤى و�لطموح لطلبة وباحثي  �لأه��د�ف  �لتي تن�شهر يف بوتقتها  �ملظلة 
بهدف  �لعايل  للتعليم  �لتن�شيقي  �ملجل�س  �أ�ش�س  �أن  فكان  �لإم���ار�ت  وعلماء 
حتقيق �لتن�شيق و�لتكامل بني موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و�لعمل على تو�فق 

�خلطط �ل�شر�تيجية للجامعات مع �لأجندة �لوطنية للدولة.
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �ملنتدى �لأول ل�شيا�شات �لتعليم �لعايل �لذي �نبثق عن 
�لتو��شل و�حلو�ر  �إىل تعزيز  �إىل عقده موؤخر� يهدف  �ملجل�س ودعا معاليه 
وك��ف��اءة خمرجات  بنوعية  و�لرت��ق��اء  و�خل��ا���ش��ة  �جل��ام��ع��ات �حلكومية  ب��ني 
�لرب�مج  م��ر�ج��ع��ة  ���ش��رورة  تو�شياته  �أه���م  م��ن  وك���ان  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ن��ظ��ام 
�لتعليم  �لرقابة على خمرجات  �لذكي و�شمان  �لتعليم  �لأكادميية وتطوير 
�لعايل �حلكومي و�خلا�س ورقابة �لنز�هة �لعلمية فيهما وتوطيد �ل�شر�كة 
و�إن�شاء  �مل��ح��ل��ي  و�ل�����ش��وق  �ملجتمع  ح��اج��ة  يلبي  �ل��ق��ط��اع��ني مب��ا  ه��ذي��ن  ب��ني 
�ملتخرجة  �لكو�در  من  و�حتياجاتها  �لعمل  ب�شوق  خا�شة  معلوماتية  �شبكة 
و��شتمر�ر �لتو��شل بني موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �لعام و�خلا�س مع �لوز�ر�ت 
�جلامعات  بني  وكذلك  �لعايل  بالتعليم  �لهتمام  ذ�ت  �لأخ��رى  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملجالت  و�أهمية �لركيز على  �لعلمي  �لبحث  ب�شاأن  �لقطاعني  و�لكليات يف 
هذه  لتمويل  �آلية  و�إيجاد  بالبتكار  وربطه  �لعلمي  �لبحث  وثقافة  �لبحثية 
�ملاج�شتري  يف  �أك��رث  بر�مج  �أم��ام  �ملجال  وفتح  �لدولة  م�شتوى  على  �لأبحاث 
و�لدكتور�ة ورفد �جلامعات �حلكومية و�خلا�شة بكو�در بحثية موؤهلة وزيادة 
عدد �ملعاهد و�لكليات و�ملر�كز �لتقنية و�لفنية ون�شرها على م�شتوى �لدولة.  
�أي�شا على �شرورة توفري �حلاجات �لتعليمية �ملطلوبة  و��شتملت �لتو�شيات 
�لأمثل  و�لتوظيف  �لوظيفي  للتطوير  م�شاقات  وو���ش��ع  �مل�شتمر  للتعليم 
للمو�رد �ملالية و�شن قو�نني ل�شتخد�مها ب�شكل �أف�شل و�إن�شاء �شندوق منح 
�لإم��ار�ت ومن �خلارج  د�خ��ل  دولية ل�شتقطاب طلبة دوليني متميزين من 
للح�شول  �ل�شعي  على  �جلامعات  وح��ث  �ل��ع��ايل  للتعليم  ج��اذب��ة  بيئة  وخلق 
�لعربية  �للغة  باعتماد  �لتو�شية  مت  كما  �ل��دويل  �لأك��ادمي��ي  �لعتماد  على 
بر�مج  وتطوير  �لإمار�تية  للهوية  تكري�شا  �لرب�مج  هذه  بع�س  تدري�س  يف 
�لإر�شاد �لأكادميي. كما �أ�ش�س معاليه �للجنة �لوطنية لتن�شيق �لبعثات و�ملنح 
�لتكامل  و�شمان  �لدر��شية  و�ملنح  �لبتعاث  نظام  توجيه  بهدف  �لدر��شية 
و�لتن�شيق بني جهات �لبتعاث يف �لدولة وذلك من خالل و�شع ت�شور�ت حول 
تطوير �لأطر �لتنظيمية لنظام �لبعثات �لدر��شية يف �لدولة مبا يتو�فق مع 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  لدى  بها  �ملعمول  و�لأنظمة  �لقو�نني 
وحول �لأولويات �ل�شر�تيجية وموؤ�شر�ت �أد�ء و��شحة لنظام �لبعثات وذلك 
�لدولة ل�شمان حتقيق  �لعمل يف  �لعايل و�شوق  �لتعليم  بالتن�شيق مع قطاع 
�ملردود �لأف�شل لنظام �لبعثات �لدر��شية وفاعليته مبا يتو�فق مع �خلطط 

�ل�شر�تيجية للوز�رة. كما يتم �لعمل على تطوير �أنظمة و�شيا�شات و�آليات 
متابعة جهات �لبتعاث للطلبة وخا�شة فيما يتعلق بتوظيف �خلريجني مع 
�أخذ �أد�ئهم وكفاءتهم �ملهنية بعني �لعتبار كما تعمل �للجنة على �مل�شاهمة 
يف تعزيز دور �لقطاع �خلا�س يف تقدمي �ملنح �لدر��شية و�قر�ح �ملخ�ش�شات 
�لفرة  خ��الل  �ملبتعثني  ع��دد  وو���ش��ل  بالطلبة.  �خل��ا���ش��ة  و�مل��ك��اف�����اآت  �مل��ال��ي��ة 
2006-2014 �إىل 5 �لف و564 مبتعثا للح�شول على �لدرجات �لعلمية 
�ملختلفة. ومن منجز�ت �للجنة �إن�شاء قاعدة بيانات وطنية عن نظام �لبعثات 
و�لذكية  �لإلكرونية  �ملبتعث  �لطالب  وب��و�ب��ة  �ل��دول��ة  يف  �لدر��شية  و�مل��ن��ح 
من  ك��ل  قبل  م��ن  لال�شتخد�م  ومتاحا  و�شامال  متكامال  نظاما  تعد  و�ل��ت��ي 
�لثقافية  و�مللحقيات  �ملبتعثني  و�لطلبة  �لبتعاث  �ملتقدمني لطلبات  �لطلبة 
وتت�شمن  �لبتعاث  وجهات  �لطلبة  �أم��ور  و�أول��ي��اء  �لأك��ادمي��ي��ني  و�ملر�شدين 
�لبو�بة �أكرث من 33 خدمة يحتاجها �لطالب �أو ويل �أمره �أو جهة �بتعاثه 
�لأك��ادمي��ي��ة و�لإد�ري���ة  �لعالقة وت�شمل �خل��دم��ات  �لأخ���رى ذ�ت  �أو �جل��ه��ات 
و�لتي  �لوطنية لالبتعاث  �لبيانات  قاعدة  �أن�شاأ معاليه  كما  و�ملالية وغريها 
تعد مظلة توفر معلومات متكاملة عن �لطلبة �لإمار�تيني �ملبتعثني بهدف 
تغذية �شيا�شات وبر�مج �لبتعاث �خلا�شة بالدولة �إذ حتوي �لقاعدة �إ�شافة 
�إىل كافة �ملعلومات �ملتعلقة بالطلبة تقارير حتليلية ثابتة يزيد عددها على 
بها يف  �ل�شتعانة  �لعالقة من  ذوي  �لقر�ر من  �أ�شحاب  لتمكن  تقرير�   20
ر�شم �شيا�شاتهم وخططهم �مل�شتقبلية بناء على معلومات �أكيدة ودقيقة كما 

ميكن �لنظام �مل�شتخدم من بناء �لتحليل �لذي يحتاج �إليه وفق متطلباته.
تكون  لأن  �لعايل  �لتعليم  لقطاع  �مل�شاندة  لتوفري خدماتها  �ل��وز�رة  وت�شعى 
�ل�شعادة و�لرفاهية فتم  �إىل  �إلكرونية لتوفري �جلهد و�لوقت بل للو�شول 
رفع �جلاهزية �لإلكرونية �إىل 90 باملائة ويتوقع �أن ت�شل �إىل 100 باملائة 
مع نهاية 2014 �إ�شافة �إىل �ل�شعي �إىل حتويل كافة خدماتها لت�شبح ذكية 
و�أوج��دت لهم ن�شيبا من تلك  �أهمية  �أول��ت ذوي �لحتياجات �خلا�شة  فيما 
�إلكرونيا لال�شتعالم و�حل�شول على  �لتو��شل  �خلدمات من خالل خدمة 

خدمات �لوز�رة �ملختلفة من خالل �شخ�س متخ�ش�س بلغة �لإ�شارة.
ونبه �لتقرير �إىل �أنه ل عجب �أن تكون �لإمار�ت �لر�بعة عامليا كوجهة تعليمية 
وفق  معتمدة  خا�شة  تعليمية  موؤ�ش�شة   80 ح��و�يل  فهناك  �لعامل  يف  جاذبة 
�ملعايري �لدولية يف �أرقى �جلامعات �لعاملية وذلك من خالل �لتطوير �مل�شتمر 
797 برناجما يف تخ�ش�شات تغطي كافة قطاعات  لرب�جمها و�لتي قاربت 

�لدولة وبالدرجات �لعلمية �ملختلفة هذ� �لتطوير �لذي �شيمكنها من �حلفاظ 
حتقيق  على  �مل�شتمر  �لعمل  خالل  من  حققتها  �لتي  �لعاملية  �ملنجز�ت  على 
�جلودة يف �لرب�مج �لتعليمية وربطها باحتياجات �ملجتمع و��شتقطاب �أع�شاء 
هيئة تدري�س متميزين و�ل�شتخد�م �لفعال للتقنيات �حلديثة و�إجر�ء بحوث 
�شر�كات  و�إق��ام��ة  موؤ�ش�شاته  مع  قوية  عالقات  وبناء  �ملجتمع  تخدم  علمية 

تعاون مع �أرقى �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لعلمية يف �لعامل.

حمدان بن مب�رك يرفع علم الدولة احتف�ال ب�إجن�زات عقد من العط�ء والبن�ء

•• دبي-وام: 

رفع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي علم �لدولة عند منت�شف نهار �م�س �لثنني على 
�لعامة لل�شرطة يف  �لقيادة  �أعدت خ�شي�شا يف مقر  �شارية 
دبي لالحتفال مبنا�شبة يوم �لعلم بارتفاع ي�شل �إىل ثمانية 

ع�شر مر�.
وقد نظمت موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت هذه �لحتفالية �شمن 
و�ل�شموخ  للعزة  يرمز  �ل��ذي  �لعلم  بيوم  دولتنا  �حتفالت 
2400 تلميذ  �ملوؤ�ش�شة نحو  و�ل�شيادة و�ل�شتقالل ودعت 
وتلميذة من مد�ر�س دبي لت�شكيل علم �لدولة مبالب�شهم 
�أدى  وق��د   . �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  علم  ب��األ��و�ن  �مللونة 

�شمو  �أم����ام  ع�شكريا  ع��ر���ش��ا  دب���ي  ���ش��رط��ة  �أك��ادمي��ي��ة  طلبة 
ويل ع��ه��د دب���ي يف م��وق��ع �لح��ت��ف��ال �ل���ذي ح�����ش��ره �شعادة 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل��زي��ن��ة  م��ط��ر  �ل��ل��و�ء خمي�س 
و�شعادة �للو�ء حممد �أحمد �لقمزي و�شعادة �شر�ر بالهول 
جانب  �إىل  �لم���ار�ت  وطني  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لفال�شي 
و�أعرب  �مل�شوؤولني.  وك��ب��ار  �ل�شرطة  �شباط  كبار  م��ن  ثلة 
عقب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�شعادته بهذ� �حلدث  �لعلم عن  �لنتهاء من مر��شيم رفع 
�ل�شعبي كون جميع �شر�ئح  �لوطني �لذي و�شفه بالعر�س 
�لذكرى  �حياء هذه  ي�شاركون يف  �شعبنا وجمتمعنا  وفئات 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��زي��زة �ل��ت��ي �أر���ش��ى ق��اع��دت��ه��ا ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وباتت منا�شبة 
وطنية غالية يحتفي بها �ملو�طنون و�ملقيمون على �أر�شنا 
و�أ�شاد  �لحتفالية  على  �لقائمني  �شموه  وح��ي��ا   . �لطيبة 
عمق  يعك�س  ما  �ليوم  هذ�  يف  �لو��شعة  �ل�شعبية  بامل�شاركة 
يف  و�ملر�شخة  �لعالية  �مل��و�ط��ن��ة  وروح  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��الح��م 
قلوب وعقول �أبناء وبنات �شعبنا على مر �لأجيال . ومتنى 
�شموه لدولتنا مزيد� من �لإجناز�ت �لوطنية و�حل�شارية 
يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�لروؤية �لوطنية 
�لبعيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 

�هلل .

حمدان بن حممد يرفع علم الدولة مبقر القي�دة الع�مة ل�سرطة دبي 

�سندوق اأبوظبي للتنمية يحتفي بعلم الوطن
•• اأبوظبي- وام:

�شارك �شندوق �أبوظبي للتنمية يف �حتفالية يوم �لعلم وذلك ��شتجابة لتوجيهات 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لذي ي�شادف �لثالث من �شهر نوفمرب 
ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل مقاليد �حلكم . وجاء �حتفال موظفي �ل�شندوق بهذه �ملنا�شبة للتعبري عن 
ولئهم و�نتمائهم لهذ� �لوطن �ملعطاء وقادته وجت�شيد� ل�شعورهم بامل�شوؤولية 
�جتاه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخدمة �أبنائها من �ملو�طنني و�ملقيمني. 
وقال حممد �شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق �أبوظبي للتنمية �إن علم دولة 
�لمار�ت �حلبيبة يج�شد م�شرية �لحتاد �لتي �إمتدت طيلة �ل�شنو�ت �لطويلة 
�ملا�شية من حياة دولتنا و�لتي كانت حافلة بالأحد�ث و�لإجناز�ت �لعظيمة على 
كافة �مل�شتويات حيث ��شتطاعت جتربة دولة �لإمار�ت بف�شل �لروؤية �ل�شديدة 
بكل  وجت��اوزه��ا  �لتحديات  م��ن  �لعديد  �أم���ام  بقوة  تقف  �أن  �حلكيمة  للقيادة 
�قتد�ر �إذ جنحت يف حتقيق �لرعاية �ل�شحية و�لنه�شة �لتعليمية و�ل�شناعية 
و�ل�شياحية و�لعمر�نية و�لجتماعية ف�شال عن رفع �شمعتها عاليا يف �ملحافل 

�لدولية حتى �أ�شبحت منوذجا يحتذى به. 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �شلطان بن �شعيد �لبادي �لظاهري 
وزير �لعدل .. �أن �حتفالية يوم �لعلم مبنا�شبة 
�ل���ذك���ري �ل��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��ب ك���ل م���ن ينتمي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتويل  �لإم���ار�ت  لدولة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لكرمية  للمبادرة  وتعزيز�  �لدولة  رئا�شة  �هلل 
ليوم �لعلم �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل .. 
تعد ت�شريفا لأبناء �لإمار�ت ودللة �أكيدة علي 

منا  ي�شتحق  �ل��ذي  للوطن  و�ل��ع��ط��اء  �لن��ت��م��اء 
بذل كل �جلهد و�لعطاء. وقال معاليه �إن �أبناء 
�لإم�����ار�ت وه��م ي��ع��ربون ع��ن �لم��ت��ن��ان كاأبناء 
�أ�شعد �شعب حقق ويحقق �لإجناز�ت يعربون يف 
وقت و�حد عن دولة �لعطاء و�خلري و�حلر�س 
�مل�شاركة يف كل ما يعمق �لنتماء  �لو�عي علي 
تاأكيد�ت  �ل�شدق  بكل  يعك�شون  وهم  لالإمار�ت 
باأن  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�أبنائه  ودع���م  ل��ل��وط��ن  �لن��ت��م��اء  ق�شايا  ت��ك��ون 
�لبلد  لهذ�  و�ل���ولء  �لوطنية  مفهوم  وتعزيز 
�لأر�س  لهذه  �لوفاء  عن  د�ئما  تعبري�  �ملعطاء 
�لطيبة فعلم �لإمار�ت هو رمز للوفاء و�لولء 

�لإمار�ت  حتققه  مبا  �أي�شا  و�لفخر  و�لعتز�ز 
ب��ق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة ول��ي��ب��ق��ى ع��ل��م �لإم������ار�ت 
وما  حتقق  عما  وم��ع��رب�  وع��ال��ي��ا  خفاقا  د�ئ��م��ا 
���ش��ارك بح�شور  �ل��ع��دل  وزي��ر  وك��ان  �شيتحقق. 
قياد�ت �لوز�رة وعدد كبري من �أع�شاء �ل�شلطة 
بهذه  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  يف   .. و�مل��وظ��ف��ني  �لق�شائية 
12 ظهر� برفع علم  �ل�شاعة  �ملنا�شبة يف متام 
�شمن  �أبوظبي  يف  �ل���وز�رة  �شارية  على  �لدولة 
مبادرة علمي وطني .. وذلك تعبري� عن حبهم 
على  و�ل��ت��اأك��ي��د  لوطنهم  و�نتمائهم  وولئ��ه��م 
بناء  يف  �ملجتمع  و�أف���ر�د  فئات  جميع  م�شاركة 

�شرح دولة �لإمار�ت.

�سلط�ن بن طحنون: علمن� تعبري عن االنتم�ء 
للوطن والوالء لقي�دته ورمز لوحدته ومنجزاته

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  �لنقل  د�ئ���رة  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  ق��ال 
هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �إن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتتفل يف 
�لثالث من نوفمرب من كل عام مبنا�شبة عزيزة هي يوم �لعلم وهو �ليوم �لذي 
رئا�شة  �هلل  نهيان حفظه  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  فيه �شاحب  توىل 
�أع��و�م من �خلري مرت على وطننا �حلبيب  �لدولة وقيادة �لوطن منذ ع�شرة 
علم  رفع  من  �أول  �ملوؤ�ش�س  بد�أها  �لتي  و�لبناء  �لنه�شة  م�شرية  فيها  تو��شلت 
�حتاد دولتنا �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل و�أ�شكنه ف�شيح 
هو  �لعلم  يوم   ..2014 �لعلم  يوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  معاليه  و�أ�شاف  جناته. 
يوم �عتز�ز وفخر لنا جميعا �عتز�ز برمز هذ� �لوطن �لغايل علم �لدولة �لذي 
نتحد خلفه بقوة وفخر بقيادتنا �حلكيمة �لتي ��شتطاعت يف فرة وجيزة من 
�أن حتقق للوطن و�ملو�طن �لرفعة  �أربعة عقود منذ ن�شاأة �لحتاد  �لزمن عرب 
و�لزدهار و�ملكانة �ملرموقة �إقليميا وعامليا. و�ختتم معاليه كلمته قائال: علمنا 
تعبري عن �لنتماء للوطن و�لولء لقيادته ورمز لوحدته ومنجز�ته ومكانته 
م�شوؤولية  مقدرين  ب�شرف  ونحمله  عاليا  يرفرف  وهو  بظله  جميعا  ن�شتظل 

�لوطن و�أمانة رعايته عا�شت بالدي وعا�س �لعلم.

•• دبي- وام:

قامت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي 
وزيرة �لتنمية و�لتعاون �لدويل ورئي�شة جامعة 
ر��شد  بن  �شعود  بن  مايد  �ل�شيخ  ي�شاركها  ز�ي��د 
�ملعال رئي�س جمل�س �لأمناء مبوؤ�ش�شة �شعود بن 
ر��شد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية برفع 
�جلامعة  ب��ف��رع  �لعلم  �شارية  ف��وق  �ل��دول��ة  علم 
بالتز�من مع ذكرى  �لعلم  يف دبي �حتفال بيوم 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  تويل �شاحب 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل رئا�شة �لدولة. 

وجاء �لحتفال تلبية لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�هلل برفع علم دولة �لإمار�ت خفاقا �أمام �ملباين 
�حلكومية �لحتادية و�ملحلية يف خمتلف �إمار�ت 

�لدولة.
مدير  �ملهيدب  ريا�س  �لدكتور  �لحتفال  ح�شر 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  و�أع�������ش���اء  ز�ي����د  ج��ام��ع��ة 

و�لإد�رية وطلبة �جلامعة.
�ل�شيخة  قامت  باأبوظبي  ز�ي��د  جامعة  ف��رع  ويف 
من  ن��ه��ي��ان  �آل  خليفة  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ح�شة 

ر�بطة �خلريجات برفع علم �لدولة فوق �شارية 
فيما   .. �أبوظبي  يف  �لطالبات  مبنى  �أم��ام  �لعلم 
قام �لطالبان �ل�شيخ فالح بن خليفة بن �شلطان 
�ل�شيخ طحنون  نهيان و�شقيقه  �آل  بن �شخبوط 
نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن  �شلطان  ب��ن  خليفة  ب��ن 
برفع �لعلم فوق �شارية �لعلم �أمام مبنى �لطالب 
بح�شور عدد من م�شوؤويل �جلامعة وح�شد من 
تلبية  و�لإد�ري���ة  �لتدري�شية  و�لهيئتني  �لطلبة 
لتوجيهات �حلكومة وتو�فقا مع ر�شالة �جلامعة 
�لهادفة �إىل �إعد�د كو�در موؤهلة من �خلريجني 

�لقادرين على �مل�شاهمة يف بناء �لوطن.

•• اأبوظبي-وام:

رفع معايل �شقر غبا�س وزير �لعمل رئي�س 
للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س 
للوز�رة  �مل�شرك  �ملقر  على  �لم���ار�ت  علم 

و�لهيئة يف �أبوظبي.
�شعادة  �ل��ع��ل��م  رف���ع  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  و����ش���ارك يف 
مبارك �شعيد �لظاهري وكيل وز�رة �لعمل 
عام  مدير  �ملهريي  ث��اين  �لدكتور  و�شعادة 
حميد  و�شعادة  للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة 
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  �ل�����ش��وي��دي  دمي���ا����س  ب���ن 
ل�شوؤون �لعمل و�شعادة ماهر �لعوبد �لوكيل 
�لدكتور  و�شعادة  �لتفتي�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع��م��ر 
�ل�شيا�شات و�ل�شر�تيجية وعدد كبري من 

موظفي �لوز�رة و�لهيئة.

و�أع����رب م��ع��ايل وزي���ر �ل��ع��م��ل ع��ن �عتز�زه 
�لعلم  ي��وم  �حتفالية  يف  بامل�شاركة  وف��خ��ره 
ك��و�ح��د م��ن �أب��ن��اء �ل��وط��ن �ل��ذي��ن يجددون 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل����ولء  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
و�ل���ع���ه���د ع���ل���ى م���و�����ش���ل���ة �ل���ع���م���ل ك����ل يف 
م��وق��ع��ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ك��ت�����ش��ب��ات �لتي 
توجيهات  ي��ل��ب��ي  وت��ع��زي��زه��ا مب���ا  حت��ق��ق��ت 
�لرفاه  بتحقيق  �ل��ق��ي��ادة  وتطلعات  وروؤى 
لبناء  �ل���ك���رمي���ة  و�حل����ي����اة  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�ل���وط���ن. وق���ال م��ع��ال��ي��ه �إن ع��ل��م �لم����ار�ت 
كل  يف  ليعرب  عاليا  يرفرف  خفاقا  �شيبقى 
حل��ظ��ة ع��ن وح���دة �ل��وط��ن و�ل��ت��الح��م بني 
�لتنمية  م�شرية  ملو��شلة  و�ل�شعب  �لقيادة 
يف  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  و�لتميز  و�ل��ت��ق��دم 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  ظل �شاحب 
و�أخيه  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل 

�ل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
و�خو�نهما  �هلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
و�لف��ريق  �لم���ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�أول �شم���و �ل�ش�يخ حمم�د بن ز�يد �آل نهي�ان 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عه�د  ويل 

للقو�ت �مل�شلحة.
�لظاهري  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه 
تعك�س  �ملنا�شبة  هذه  �إن  �لعمل  وز�رة  وكيل 
�لإمار�ت  دولة  �أبناء  وتر�بط  تالحم  مدى 
حتت ر�ي��ة ه��ذه �ل��دول��ة وجتعل من علمنا 
علم حمبة خفاق يف كل �ملحافل وجتعل منه 

ق�شة ولء لدولة �لحتاد.
و�أ�شاف جنتمع جميعا �ليوم يف وقت و�حد 
لرفع  �ل��وط��ن  ب��ح��ب  ينب�س  و�ح���د  بقلب 
و�لتالحم يف ظل  �لوحدة  دولتنا رمز  علم 

�أن  وعال  عز  �هلل  �شائلني  �لر�شيدة  قيادتنا 
يحفظهم ذخر� لنا و للوطن .

من جهته قال �شعادة �لدكتور ثاين �ملهريي 
 : ل��ل��م��وؤه��الت  �لوطنية  �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
�لعلم  بيوم  نحتفل  ونحن  �ل��ي��وم  ن�شتذكر 
�ل����ذي ي��ت��ز�م��ن م���ع ذك����رى ت���ويل �شاحب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�حلكم  مقاليد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لأي������ادي �ل��ك��رمي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور له 
رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
بعرق  تعطرت  �لتي  �ل�شيوخ  و�خ��و�ن��ه  �هلل 
�لبناء و�جلد و�لوحدة و�لإنتماء �ىل دولة 
�لإمار�ت �لعربية �لعربية �حلبيبة فاأ�ش�شت 
دولة متطورة وع�شرية ورفعت �لر�ية �لتي 
�لذين حملوها  �لأخ��الف  و�شلت �ىل خري 
�ليوم  �لإم����ار�ت  �أ�شبحت  حتى  �أم��ان��ة  بكل 

�منوذج �لدولة �لع�شرية.
ر�ية  �إىل  ب�����ش��م��وخ  ن��ن��ظ��ر  ون��ح��ن  و�أ����ش���اف 
�لوطن مرفوعة عالية �إمنا ن�شتح�شر على 
�لدو�م كلمات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
�هلل يوم قال كلنا خليفة وهو �ل�شعار �لذي 
و�حلب  و�لوطنية  �لإر�دة  �حت��اد  �ىل  ي�شري 

و�لوفاء لدولتنا ولرئي�شنا حفظه �هلل.
�ل��ع��م��ل يف خمتلف  وز�رة  م��ك��ات��ب  و���ش��ه��دت 
�ملناطق رفع علم �لمار�ت بح�شور مديريها 
تو�شحو�  �ل��ذي��ن  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  و�مل��وظ��ف��ني 
جميعات بالعلم وذلك عند �ل�شاعة �لثانية 
ع�شرة ظهر� �شمن برنامج �حتفايل ت�شمن 
�لغاين و�لهازيج �لوطنية �لتي تعترب عن 

حب �لوطن وقيادته. 

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت هيئة �لهالل �لأحمر بيوم �لعلم يف مقر �لأمانة �لعامة باأبوظبي و 
فروع �لهيئة ومكاتبها على م�شتوى �لدولة.

تر�ثية  ف��ق��ر�ت  و  ل��الإم��ار�ت  �لوطني  �ل�شالم  �لحتفال  برنامج  وت�شمن 
قدمها طالب مدر�شة غيلينغ �أبوظبي. و�شارك يف رفع �لعلم مبقر �لأمانة 
و  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي  م�شلم  حمد�ن  �لدكتور  �شعادة  �لعامة 
�لعام  �لأم��ني  ون��و�ب  �لعام  �لأم��ني  �لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  �شعادة 
ومديرو �لإد�ر�ت و روؤ�شاء �لأق�شام و �ملوظفون و �ملتطوعون يف �لهيئة. كما 
�حتفلت فروع �لهيئة يف كل من �لعني و بني يا�س و �ملنطقة �لغربية و دبي 
�لعلم  ر�أ���س �خليمة و �لفجرية بيوم  �لقيوين و  �أم  و  �ل�شارقة و عجمان  و 

ونظمت �لعديد من �لفعاليات �لر�ثية و �لوطنية يف هذ� �ل�شدد . 

لبنى الق��سمي وم�يد بن �سعود املعال يرفع�ن 
علم الدولة يف ج�معة زايد

�سقر غب��ش يرفع علم االم�رات على مقر وزارة العمل و هيئة املوؤهالت يف اأبوظبي

وزيــر العـــدل يرفــــع علــم الدولــــة على 
مبنـــي الوزارة يف اأبوظبــــي

الهالل االأحمر حتتفل بيوم العلم مبقره� 
ب�أبوظبي وفروعه� على م�ستوى الدولة 
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ج�معة خليفة حتتفل بيوم العلم
•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت جامعة خليفة �م�س ب� يوم �لعلم حيث مت رفع علم �لدولة يف �شاحة حرم �جلامعة يف �أبوظبي 
.. وذلك تز�منا مع �إن�شاد �لطلبة و�أع�شاء �لهيئة �لأكادميية و�لإد�رية للن�شيد �لوطني للدولة و�أد�ء 
 .. �ملنا�شبة  بهذه  �شلطان �حلمادي مدير جامعة خليفة  �لدكتور عارف  وقال   . للدولة  �ل��ولء  ق�شم 
نحتفل يف يوم علم دولتنا �حلبيبة تلبية لند�ء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل�شروح  �أح��د  باأننا  دبي ونحن يف جامعة خليفة نفخر  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شاخمة �لد�لة على روؤية ثاقبة للقيادة �حلكيمة لهذه �لدولة �ملعطاء خا�شة و�أن �جلامعة تخدم 
�أهد�ف وتطلعات �لدولة وخططها �ل�شر�تيجية يف تنويع م�شادر �لدخل وبناء �قت�شاد �ملعرفة ورفع 
��شم وعلم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عامل �لبتكار و�لإبد�ع ب�شو�عد �أبنائنا �لطلبة �ملوؤهلني 

لي�شبحو� قادة �مل�شتقبل . 

الني�بة الع�مة االحت�دية حتتفل بيوم العلم
•• اأبوظبي -وام: 

نظمت �لنيابة �لعامة مبكتب �لنائب �لعام بق�شر �خلبرية يف �أبوظبي �م�س فعالية �حتفالية برفع 
علم �لدولة. وقام �شعادة �شامل �شعيد كبي�س �لنائب �لعام للدولة خالل �لحتفال برفع علم �لدولة 
بح�شور روؤ�شاء و�أع�شاء �إد�ر�ت مكتب �لنائب �لعام و�لعديد من �أع�شاء �لنيابة �لعامة وموظفوها. 
وقال �شعادة �لنائب �لعام �إن علم �لدولة هو رمزها �لغايل �لذي ميثل �حتادها وقوة وم�شاء عزمية 
�أهلها و�ئتالف ووحدة قلوبهم على ع�شق تر�بها و�إخال�شهم يف �مل�شي بها قدما نحو �مل�شتقبل متخذين 
من �لولء لقيادتها وبذل �جلهد �شبيال جلعل هذ� �مل�شتقبل م�شرقا و�شاء حافال بالإجناز�ت لتبقى 
�لإمار�ت على مر �لزمن منارة للح�شارة �لإن�شانية وعنو�نا للعطاء و�لعزة و�لكر�مة و�ملجد وليبقى 
د�ئما علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عاليا خفاقا يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .

املجل�ش االأعلى للط�قة وموؤ�س�سة دبي للبرتول يحتفالن بيوم العلم
•• دبي -وام:

وذلك  �لعلم  بيوم  للبرول  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  للطاقة يف  �لأعلى  �ملجل�س  �حتفل كل من 
تلبية لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لالحتفال بيوم �لعلم يف �لثالث من نوفمرب من كل عام 

يف ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
وقام كل من �شعادة �أحمد بطي �ملحريبي �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى للطاقة وعبد�لعزيز 
�جلناحي مدير �ل�شوؤون �خلارجية يف موؤ�ش�شة دبي للبرول و�لدكتور عمر �شم�س مدير 
�جلهتني  من  و�لتنفيذيني  �لإد�ر�ت  وم���در�ء  للبرول  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 
برفع علم دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر �أم�س يف مقر 

�ملجل�س �لأعلى للطاقة بدبي.

�س�مل الق��سمي: يوم العلم ميالد 
اأمة من اأعظم االأمم

•• اأبوظبي-وام:

قال �ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س هيئة �لطري�ن �ملدين 
يف ر�أ�س �خليمة رئي�س �حتاد �لإمار�ت للمبارزة ..�إن �لتاريخ �شطر باأحرف 
من نور �ليوم �لأول �لذي رفع فيه �لأب �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإم��ار�ت بناة  نهيان طيب �هلل ثر�ه و�إخو�نه 
�لحتاد علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لثاين من �شهر دي�شمرب من 
عام 1971 كونه ذكرى يوم ميالد �أمة من �أعظم �لأمم ودولة من �أرقى 
�لدول يف �لعامل فهو بحق يوم ميالد �شعب ووطن. و�أ�شاف يف ت�شريح له 
�أن هذ� �ليوم بات له قيمة م�شاعفة يف قلوب �شعبنا كونه يتز�من مع ذكرى 
تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل رئا�شة �لدولة وهو �لذي �شار على نهج �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان يف �إر�شاء ودعم م�شرية �لتنمية �ل�شاملة ملختلف مناحي 
�أرقى �لدول  �حلياة حتى غدت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�حدة من 
�إليها جميع �لأمم نظرة �لحر�م و�لتقدير و�كت�شب مو�طنو  �لتي تنظر 
�شعب  ب���اأن  ون���وه   . �أج��م��ع  �ل��ع��امل  �شعوب  وتقدير  �ح���ر�م  �حلبيبة  دولتنا 
�لإم��ار�ت قاطبة يتطلع �ىل هذ� �ليوم وقد �تخذه عيد� لهم للتعبري عن 
ولئهم وتالحمهم مع قيادتهم �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل نهيان حفظه �هلل و�أخيه �شاحب  خليفه بن ز�يد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
رعاه �هلل و�إخو�نهما �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت ويقدمو� �أ�شمى 
�ل�شهر على  به من  ملا تقوم  �لر�شيدة  �لقيادة  �ل�شكر و�لمتنان لهذه  �آي��ات 
ر�حتهم حتى غد� �شعبنا �لعظيم من �أ�شعد �شعوب �لأر�س وليعربو� �أي�شا 
عن ولئهم و�نتمائهم �ملطلق لدولتهم �حلبيبة و��شتعد�دهم لبذل �لغايل 
و�لنفي�س يف �شبيل هذ� �لوطن �ملعطاء . وقال �إن �عتز�زنا �ملطلق بهذ� �ليوم 
�أننا كنا وما زلنا و�شنبقى موحدين دوما حتت هذه �لر�ية �لتي  يكمن يف 
متثل لنا قيمة �شامية رفيعة .. ولهذ� فاإن هذ� �ليوم كان و�شيظل لنا هو يوم 
�لنتماء لهذه �لأر�س وهذ� �لوطن وحري بنا �أن ن�شتذكر �أن ما نر�ه �ليوم 
ما كان ليتحقق لول عطاء �آبائنا �لأو�ئل موؤ�ش�شي دولتنا �حلبيبة لنرحم 
على �أرو�حهم جز�ء جهودهم �لطيبة وعملهم �ملخل�س لبناء وتاأ�شي�س �أغلى 

مامنلكه �لآن وهو دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 

اأحمد بن حممد بن را�سد ي�سهد احتف�الت دائرة التنمية االقت�س�دية واللجنة االأوملبية الوطنية بيوم العلم
•• دبي-وام: 

�لكرمية  ل����ل����م����ب����ادرة  �����ش���ت���ج���اب���ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل يف �لحتفال ب�� يوم �لعلم 
�شهد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل��ل��ج��ن��ة �لأومل��ب��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ظهر 
�لتنمية  د�ئ������رة  �ح���ت���ف���الت  �م�������س 
�لق��ت�����ش��ادي��ة ب��دب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
يوم  ب���  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�ل���ع���ل���م جت����دي����د� ل��ل��ع��ه��د و�ل������ولء 
�لعطاء  ل����دول����ة  �لن���ت���م���اء  وروح 
و�خلري �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لدولة  ع��ل��م  ب���رف���ع  ���ش��م��وه  وق�����ام 
قرية  تتو�شط  �لتي  �ل�شارية  على 
�لأعمال بدبي حيث يقع مقر د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي و�للجنة 
�لعلم  رفع  وبعد  �لوطنية  �لأوملبية 
لدولة  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���الم  ع�����زف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لحتفالية  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شمنت  و 
�أدتها  �إم��ار�ت��ي��ة  فلكلورية  رق�شات 
وقامت  �حل��رب��ي��ة  �ل������ر�ث  ف���رق���ة 
�خلن�شاء  م���در����ش���ة  م����ن  زه��������ر�ت 
ملنطقة  �لتابعة  �لأ�شا�شي  للتعليم 

دبي �لتعليمية بنرث �لورود �حتفاء 
�لعزيزة على كل مو�طن  باملنا�شبة 
�لطيبة.  �لأر���س  ومقيم على هذه 
�لتهاين  �آي���ات  �أ�شمى  �شموه  ورف���ع 
�شاحب  م���ق���ام  �إىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حكام  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب  �هلل  رع���اه 
على  �ل��غ��ال��ي��ة  باملنا�شبة  �لإم�����ار�ت 
قادة و�شعب دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. ور�فق �شمو رئي�س �للجنة 
م��ن معايل  ك��ل  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة 
عبد �لرحمن �لعوي�س وزير �ل�شحة 

و�شيوف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من 
�لدولة.

وع����رب م���ع���ايل ع��ب��د �ل���رح���م���ن بن 
بهذ�  �ع��ت��ز�زه  عن  �لعوي�س  حممد 
�ل���ي���وم �ل����ذي ���ش��ار ع��الم��ة فارقة 
�أن  �إىل  .. م�شري�  �لوطن  تاريخ  يف 
�لهيئات  كافة  من  �لبالغ  �لهتمام 
و�ملوؤ�ش�شات باإخر�ج هذه �لحتفالية 
ب��ال�����ش��ك��ل �ل���الئ���ق ه���و �أك�����رب دليل 
�لإمار�ت  �أبناء  �رتباط  م��دى  على 
ب��ق��ي��ادت��ه��م �ل���ر����ش���ي���دة وب�����د� ذلك 
مبادرة  �أ���ش��ب��ح��ت  �أن  ب��ع��د  و����ش��ح��ا 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
يوم  تخ�شي�س  يف  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لدولة  م�شتوى  على  �لعلم  لرفع 

موعد� مع حب �لوطن.

�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
�لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  �لوطنية 
�ملكتب  �أع�شاء  �إىل جانب عدد من 
�للجنة  �إد�رة  وجمل�س  �لتنفيذي 
�ل�شام�شي  ع��ب��ي��د  وه����م  �لأومل���ب���ي���ة 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  ح��ارب  و�شعيد 
رئي�س  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�حتاد �لإمار�ت للريا�شات �لبحرية 
�ل��ك��م��ايل ع�شو  و�مل�����ش��ت�����ش��ار�أح��م��د 
�لأوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب 
�ل���وط���ن���ي���ة رئ���ي�������س �حت������اد �أل���ع���اب 
�ملهرييو�شيماء  وط���ال���ب  �ل���ق���وى 
�شامي  بح�شور�شعادة  �ل���زرع���وين 
�لتنمية  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لقمزي 
�لق���ت�������ش���ادي���ة ب����دب����ي وع�������دد من 
�مل�شوؤولني و�ملوظفني وجمع غفري 

�شعيد حارب ع�شو  �أكد  من جانبه 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل��وط��ن��ي��ة رئ��ي�����س �حت����اد �لإم�����ار�ت 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى مدى 
رقي هذه �ملبادرة �لنبيلة �لتي �عتاد 
�شعادته  عن  معربا  �جلميع  عليها 
عك�س  �ل��ذي  �لحتفالت  مب�شتوى 
و�لتح�شري�ت  �ل��رت��ي��ب��ات  ك��ف��اءة 

لإجناح هذ� �حلدث.
و �أو�شح �مل�شت�شار �أحمد �لكمايل �أن 
هذ� �لحتفال ياأتي يف �لوقت �لذي 
ت�����ش��ه��د ف��ي��ه �ل���دول���ة �ل��ع��دي��د من 
�لإجناز�ت يف خمتلف �لقطاعات يف 
ظل دعم ومتابعة �لقيادة �لر�شيدة 
و�شهد  م�شتمرة.  ب�شفة  لأب��ن��ائ��ه��ا 
�لفئات  �لعديد من  �حلفل ح�شور 

بهذ�  �لحتفاء  على  حر�شت  �لتي 
طالب  �لتف  �خلالدحيث  �حل��دث 
�خلارجية  �ل�شاحة  ح��ول  �مل��د�ر���س 
ملقر �للجنة و�لتي �شهدت �لفعاليات 
و�ملر��شم �ملختلفة ملوحني باأكاليل 
�للحظة  �نتظار  �أج��ل  م��ن  �ل��زه��ور 
�لوطن  �أب��ن��اء  ك��اف��ة  ين�شدها  �ل��ت��ي 
يف روؤية رمز �لعزة عاليا خفاقا يف 
�حل�شور  وتفاعل  �لإم���ار�ت.  �شماء 
م�����ع �ل���ن�������ش���ي���د �ل����وط����ن����ي ل����دول����ة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حيث مت 
ترديد كلمات �لن�شيد من قبل كافة 
قام  �أن  بعد  �حلفل  يف  �ملتو�جدين 
�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد ر��شد 
�لأوملبية  �للجنة  رئي�س  مكتوم  �آل 

�لوطنيةبرفع علم �لدولة.

�سف�رة الدولة يف ه�نوي حتتفل بيوم العلم 

�سف�رة الدولة يف كوري� حتتفل بيوم العلم 

الهيئة الوطنية للموا�سالت ت�س�رك 
يف يوم العلم 

وزارة الـ�سحة حتتفل 
بـيوم العلم 

•• هانوي-وام:

�ل��دول��ة يف هانوي  ���ش��ف��ارة  �أق��ام��ت 
ي��وم �لعلم �لذي  ب���  �م�����س �ح��ت��ف��ال 
نوفمرب  �شهر  من  �لثالث  ي�شادف 
�جلاري ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
مقاليد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لحتفال  وياأتي  �لبالد.  يف  �حلكم 
�إميانا بالدعوة �لتي �أطلقها �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�هلل بالبدء بحملة وطنية و�شعبية 
�شاملة لالحتفال بيوم �لعلم حتت 
�شاخما  ليبقى  عاليا  �رف��ع��ه  �شعار 
و �ل�������ذي ي�������ش���ادف ذك�������رى ت���ويل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئا�شة  �هلل  حفظه  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لدولة. و�أكد �شعادة خالد �بر�هيم 
�لدولة  �شفري  �شهيل  عبد�لعزيز 
لدى جمهورية فيتنام �ل�شر�كية 
ر���ش��ال��ة حب  ه���و  �لح��ت��ف��ال  �أن   ..

•• �صيوؤول-وام: 

�حتفلت �شفارة �لدولة لدى جمهورية كوريا �جلنوبية 
�لدولة �م�س يف مقرها يف  �لعلم حيث رف��ع علم  ي��وم  ب� 
�لعا�شمة �شيوؤول يف �ل�شاعة �ل� 12 ظهر�. و�أ�شرف على 

�لحتفال.
بالإنابة  بالأعمال  �لقائم  �لزعابي  علي  �شعيد  .�شعادة 
وبع�س  �لع�شكرية  و�مللحقية  �ل�شفارة  �أع�شاء  مب�شاركة 

مو�طني �لدولة �ملتو�جدين يف كوريا. وحتتفل �لدولة ب� 
يوم �لعلم يف �لثالث من �شهر نوفمرب من كل عام و�لذي 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  تويل �شاحب  ذك��رى  ي�شادف 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل تلبية للحملة  ز�يد 
�لعلم  ب��ي��وم  ل��الح��ت��ف��ال  �ل�شاملة  و�ل�شعبية  �ل��وط��ن��ي��ة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . 

•• اأبوظبي- وام:

�شاركت �لهيئة �لوطنية للمو��شالت �م�س يف �حتفالت 
مبنا�شبة  �لعلم  يوم  �ل�شاملة  �لوطنية  باحلملة  �لدولة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتويل  �لعا�شرة  �لذكرى 
مقاليد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  �ل��دول��ة وذل���ك �شمن  �حل��ك��م يف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�شامل  �شعادة  �لعلم  رف��ع  ح�شر  �لعلم.  بيوم  لالحتفاء 
للمو��شالت.  �لوطنية  للهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل��زع��اب��ي 
�لفعالية  حل�شور  �جل��ه��ات  م��ن  �لعديد  �لهيئة  ودع���ت 
لأمن  �لعامة  و�لهيئة  للت�شنيف  �لم���ار�ت  هيئة  منها 
�ملنافذ و�حلدود ووز�رة �لأ�شغال و�شركة د��س �لقاب�شة 
..وقد كانت �ل�شتجابة عالية حيث �شارك يف �حل�شور 

عدد من مديري وموظفني تلك �جلهات. 

•• دبي-وام: 

�إحتفلت وز�رة �ل�شحة مبنا�شبة يوم �لعلم يف مقريها 
و�مل�شت�شفيات  �لطبية  و�مل��ن��اط��ق  �أب��وظ��ب��ي  و  ب��دب��ي 
لها يف جميع  �لتابع��ة  �ملر�فق  و  و�ل�شحية  و�ملر�كز 

�أرجاء �لدولة.
 �شارك يف �لإحتفال وكالء �لوز�رة ومدر�ء �لإد�ر�ت 
وعدد كبي�ر من �ملوظفني و�ملتعاملني من �جلمهور 
.  وياأتي �لإحتفال بيوم �لعلم �لذي ي�شادف ذكرى 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت���ويل 
�هلل مقاليد �حلكم يف  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان 

�إ�شتجاب��ة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �لدولة 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة 
دب��ي رع��اه �هلل لكافة  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�لإحتادية  و�ل���وز�ر�ت  و�لدو�ئر  �حلكومية  �جلهات 

برفع علم �لدولة.
�إر�شاء  يف  �ل�شحة  وز�رة  روؤي���ة  �لإح��ت��ف��ال  يعك�س  و 
معامل �لوطنية و�لإعتز�ز بها ويوؤكد �لتجديد لعهد 
�ل���ولء و�لإن��ت��م��اء ل��دول��ة �لإم����ار�ت وت��ذك��ري �جليل 
�لدولة  مبوؤ�ش�شي  و�ل�����ش��غ��ار  �ل�شباب  م��ن  �ل��و�ع��د 
للمو�طن  ورخ��اء  عطاء  من  قدموه  وما  �ل�شابقني 

و�ملقيم على هذه �لأر�س �لغالية �ملتوحدة. 

و  للقائد  و  للوطن  ولء  و  وف��اء  و 
و  تعبري �شادق عن م�شاعر �حل��ب 
�لمار�ت  لدولة  بالنتماء  �لفخر 
�إطار  يج�شد  كما  �ملتحدة  �لعربية 
�ل��ت��وح��د و�ل��ت��الح��م وب��ن��اء �لوطن 

�لقيادة  وب��ع��زمي��ة  �هلل  م��ن  بف�شل 
�لر�شيدة و�أبنائه لكي يرفرف علم 
�لإم������ار�ت ع��ل��م �ل���وح���دة و�لحت����اد 
كل  يف  عاليا  خفاقا  و�لقوة  و�لعزة 

دول �لعامل . 

حممد بن را�سد لالإ�سك�ن حتتفل بيوم العلم

�سف�رة الدولة ب�الأردن حتتفل بيوم العلم 
•• عمان-وام:

تنفيذ� ملبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
بالبدء بحملة وطنية  رع��اه �هلل  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
و�شعبية �شاملة لالإحتفال بيوم �لعلم حتت �شعار �رفعه عاليا ليبقى �شاخما 
و�لذي ي�شادف ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم قام �شعادة �لدكتور عبد�هلل نا�شر 
ب�شكل  �ل��دول��ة  علم  برفع  �م�س  عمان  يف  �ل��دول��ة  �شفري  �لعامري  �شلطان 
متز�من مع �جلهات و�لدو�ئر و�لوز�ر�ت �لحتادية . جاء ذلك و�شط �أجو�ء 

�حتفالية مببنى �ل�شفارة ح�شرها �أع�شاء �ل�شفارة وموظفوها.

وزارة االأ�سغ�ل ت�س�رك 
احتف�الت الدولة بيوم العلم

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �لأ�شغال �لعامة �م�س �حتفال مبنا�شبة يوم �لعلم �لذي ي�شادف 
ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شمو  �شاحب  لدعوة  تلبية  وذل��ك  �لدولة  يف  �حلكم  مقاليد  �هلل  حفظه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل برفع علم �لدولة خفاقا. ح�شر �لحتفال �لذي �أقيم 
�لنعيمي وزير  �ل��وز�رة يف دبي معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف  �أم��ام مبنى 
�ل��وز�رة وعدد من  �لعبودي وكيلة  �ملهند�شة زهرة  �لعامة و�شعادة  �لأ�شغال 
�لدكتور عبد�هلل  �ملنا�شبة رفع معايل  �لوز�رة وموظفيها. وبهذه  م�شوؤويل 
بلحيف �لنعيمي �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ..م�شري� �إىل �أن يوم �لعلم هو 
من �لفعاليات �ل�شنوية �ملهمة �لتي ترمز �إىل وحدة �لهدف و�مل�شري وجت�شد 
وقيادته  بوطنه  �لإم����ار�ت  �شعب  تربط  �لتي  و�ل��ف��ري��دة  �لطيبة  �لعالقة 
�لغالية تعك�س عنو�ن  �ملنا�شبة �لوطنية  �أن هذه  �لر�شيدة. و�أ�شاف معاليه 
�لإمار�ت  دولة  علم  �أن  ..موؤكد�  للدولة  و�إنتماء  ولء  وق�شة  و�شعب  وطن 

ميثل �لهوية �لوطنية للدولة وهو عنو�ن لل�شموخ و�لعزة.

•• دبي-وام:

�ح���ت���ف���ل���ت م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
ر��شد لالإ�شكان �م�س ب� يوم �لعلم 
�ل�شمو  �شاحب  مل��ب��ادرة  ��شتجابة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
جميع  يف  �لعلم  ب��اإع��الء  �خلا�شة 
و�جلهات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل����دو�ئ����ر 
�لعلم  ب���ي���وم  �ح��ت��ف��اء  �ل���دول���ة  يف 
بيت  م��ن جمعية  وف���د  وب��ح�����ش��ور 

�خلري بدبي.
قرقا�س  ع���ب���د�هلل  ���ش��ام��ي  وق�����ال 
حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لحتفال  �إن  لالإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن 

ب��ي��وم �ل��ع��ل��م ه��و ت��ع��ب��ري ع��ن ولء 
و�نتماء �شعب �لإمار�ت كافة لهذ� 
�ل���وط���ن وق���ادت���ه وت���الح���م �أف����ر�د 
و�شعورهم  وكبار�  �شغار�  �ملجتمع 
�لوطن  ه����ذ�  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة جت����اه 

�لغايل.
�ملوؤ�ش�شة  م�شاركة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�حلملة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل  ت��ه��دف 
�لعلم  ل��ي��وم  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لثاين  �ل���ي���وم وح���ت���ى  ب�����دء� م���ن 
�لحتفال  موعد  �أي  دي�شمرب  من 
و�مل�شاركة  للدولة  �لوطني  باليوم 
يف �مل��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ت���ي ت���ت���ز�م���ن مع 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت�����ويل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
مقاليد  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل������دول������ة 

�حل��ك��م يف �ل��دول��ة و�إب����ر�ز �لع�شق 
و�لنفي�س  �ل��غ��ايل  وب���ذل  ل��ل��وط��ن 

لأج���ل �حل��ف��اظ ع��ل��ى �حت���اد دولة 
�لعلم على  وج��ود  ولأن  �لإم����ار�ت 

مبنى �ملوؤ�ش�شة يعطي قوة وطاقة 
وحركة ل�شناعة �لإجناز�ت.
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•• الفجرية - وام:

ب��ن حممد  �ل�����ش��ي��خ ح��م��د  �ل�����ش��م��و  ��شتقبل ���ش��اح��ب 
�ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية بق�شر 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�س  بالرميلة  �شموه 
بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية كال 
�شفري  ���ش��روع  در�ر  مو�شى  عثمان  �شعادة  ح��ده  على 
�أحمد  ���ش��ع��ادة  و  �ل��دول��ه  ل���دى  ج��م��ه��وري��ة جيبوتي 
�ل�شود�ن  جمهورية  �شفري  �ل�شديق  حممد  يو�شف 

لدى �لدولة و �شعادة باتريك هيني�شي �شفري �يرلند� 
لدى  ��شر�ليا  �شفري  كاجن  ت�شهيهو  بابلو  �شعادة  و 
�لأ�شر�يل  �لقن�شل  �شبري  ج��ري�رد  ير�فقه  �لدولة 

�لذين قدمو� لل�شالم على �شموه.
ورحب �شموه بال�شفر�ء متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح 
�أو�����ش���ر �لأخ����وة  ل��ت��ع��زي��ز وت��ق��وي��ة  يف م��ه��ام عملهم 

و�ل�شد�قة �لتي تربط دولهم ودولة �لإمار�ت.
�شائد  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  كما 
�لرد�يدة قن�شل عام �ململكة �لردنية �لها�شمية لدى 

�لدولة �لذي قدم لل�شالم على �شموه.
ورحب �شموه بالقن�شل �لردين متمنيا له �لتوفيق 
�أو����ش��ر �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رك بني  و�ل��ن��ج��اح يف تعزيز 
�لبلدين �ل�شديقني. ح�شر �للقاء�ت �ل�شيخ �لدكتور 
ر����ش��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي رئ��ي�����س هيئة 
�لفجرية للثقافة و�لإعالم و�ل�شيخ مكتوم بن حمد 
بن حممد �ل�شرقي و�شعادة حممد �شعيد �لظنحاين 
�شامل  و�شعادة  بالفجرية  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  مدير 

�لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية. 

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  تر�أ�س 
�ملجل�شالحتادي للركيبة  �لد�خلية رئي�س  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
�ل�شكانية �ليوم يف �أبوظبي .. �لجتماع �لعا�شر للمجل�س بح�شور 
معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد ومعايل مرمي 
ومعايل  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزي��رة  �لرومي  خلفان  حممد  بنت 
خلريباين  ور��شد  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لعمل  وزي��ر  غبا�س  �شقر 
�للو�ء   .. �لج��ت��م��اع  ح�شر   . �ملجل�س  ع��ام  و�أم���ني  ع�شو  �لنعيمي 
�لدكتور نا�شر خلريباين �لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب 
�لأمني  �ل��درع��ي  وحميد  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لعام �مل�شاعد لقطاع �ل�شر�تيجية و�لت�شال باملجل�س �لحتادي 

ل��ل��رك��ي��ب��ة �ل�����ش��ك��ان��ي��ة و�ل���دك���ت���ور ���ش��ع��ي��د ع���ب���د�هلل �لأم�����ني �لعام 
�لنعيمي  و�شحة  و�لدكتورة  و�لبحوث  �ل�شيا�شات  لقطاع  �مل�شاعد 
و��شتعر�س   . �ل�شكانية  �لإح�شاء�ت  لقطاع  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني 
�ملجل�شنتائج عمل �للجان �لفرعية للركيبة �ل�شكانية و�لزيار�ت 
�لتي قام بها فريقعمل �لأمانة �لعامة للمجل�شاإىلخمتلف �للجان 
�لفرعية يف �إمار�ت �لدولة �ل�شبع وناق�س دور هذه �للجان يف دعم 
خ�شو�شية  مر�عاة  مع  �لوطنية  �ل�شكانية  �ل�شر�تيجية  حتقيق 
�إم��ارة و�أه��م �لتحديات �لتي تو�جه �للجان يف حتقيق  ظروف كل 
�أهد�فها ومهامها . وقدم �للو�ء حميد �لهديدي قائد عام �شرطة 
عن  عر�شا   .. �ل�شارقة  لإم���ارة  �لفرعية  �للجنة  رئي�س  �ل�شارقة 
�أن�شطة  م��ن  ب��ه  وم��اق��ام��ت  �إج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ون��ت��ائ��ج  �للجنة  �أع��م��ال 
�أه��د�ف و�أول��وي��ات حمليةتدعم  خالل �لعام �حل��ايل منها حتديد 

�ل���ت���ي تو�جه  �ل���ت���ح���دي���ات  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة �لحت�����ادي�����ة و�أه�������م 
عمل  لتح�شني  �لق��ر�ح��ات  من  وع��دد  مهامها  حتقيق  �للجنةيف 
�للجنةو�لتكامل على �مل�شتوى �لحتادي و�ملحلي . كما ��شتعر�س 
�لدولة نحو  �لتي تدعم توجه  �مل�شاريع  بع�س  �شري عمل  �ملجل�س 
�لوطن  �لعن�شر  �ملعرفة وتركيبة �شكانية متو�زنة بقيادة  �قت�شاد 
وحتقيق م�شتهدفات �لأجندة �لوطنية 2021 وناق�س م�شتجد�ت 
هذه �مل�شاريع ودور كل من وز�رة �لد�خلية يف �إد�رة مزيج �جلن�شيات 
خلل  ومعاجلة  و�لتوطني  �ملهارة  م�شتويات  رفع  يف  �لعمل  ووز�رة 
�لركيبة �ل�شكانية �شمن خطة وطنية متكاملة وذلك بالتن�شيق 
�لوزر�ء  ملجل�س  �ملقرحات  ه��ذه  لرفع  حت�شري�  �ملالية  وز�رة  مع 
�ل�شكانية  �لركيبة  موؤ�شر�ت  �أد�ء  �شري  وناق�س  لالعتماد  �ملوقر 

و�مل�شتهدفات �لتي و�شعت للمجل�س وما حتقق بهذ� �ل�شاأن .

•• عجمان : الفجر 

�أحمد مدير عام  �إبر�هيم  �أك��د يحيى   
بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة 
باأن �شالمة �لأغذية ومدى مالئمتها 
�ملعايري  �ل��ب�����ش��ري وف���ق  ل��ال���ش��ت��ه��الك 
تتو�ءم  و�لتي  �جل��ودة  �لعالية  �لعاملية 
لقطاع  �لإ�����ش����ر�ت����ي����ج����ي  و�ل�����ه�����دف 
وجهوده  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ح��ة 
على  �حلفاظ  على  �لعمل  يف  �ملبذولة 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة ب���الإم���ارة 
�لأغذية  وت��وف��ري  �مل�شتهلك  ح��م��اي��ة 
و�لذي  للجمهور  با�شتمر�ر  �ل�شحية 
�ه��ت��م��ام��ات ومتابعات  �أب����رز  م��ن  ي��ع��د 
برئا�شة  ب��ال��د�ئ��رة  �ل��ق��ي��اد�ت  جمل�س 
�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س 

ور�شالتها  ل��روؤي��ت��ه��ا  ترجمة  �ل��د�ئ��رة 
حتقيقا  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  و�أه���د�ف���ه���ا 
 2021 ع���ج���م���ان  لإ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
للو�شول للتنمية �مل�شتد�مة معربا عن 
لرعايته  عجمان  رم��اد�  لفندق  �شكره 

فعاليات برنامج �شالمة �لأغذية .
خا�شة  �شحفي  ت�شريح  يف  ه��ذ�  ج��اء 
ل��ل��م��دي��ر �ل���ع���ام ع��ل��ى ه��ام�����س �أط���الق 
قطاع �ل�شحة �لعامة و�لبيئة بالد�ئرة 
ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني يف ف��ن��دق عجمان 
�شالمة  ب��رن��ام��ج  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
من  م�����ش��ارك   35 مب�شاركة  �لأغ��ذي��ة 
يف  و�ل�شياحة  �ل�شيافة  قطاع  ممثلي 

عجمان .
�أفتتحه  �ل�����ذي  �ل���ربن���ام���ج  وي���ه���دف   
�إد�رة  �مل��ع��ال م��دي��ر  �مل��ه��ن��د���س ح��م��ي��د 

بالد�ئرة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لتميمي  �هلل  عبد  �ملهند�س  بح�شور 
رئي�س ق�شم �ل�شحة �لعامة وعدد من 
�شركة  بالتعاون  ب��ال��د�ئ��رة  �مل�شئولني 
تعريف  �إىل  وك��ذل��ك  TSIللتدريب 
�أ�شحاب �لفنادق و�ل�شيافة و�ل�شياحة 
بالإمارة  و�لتدريب  �لأغذية  و�شركات 
با�شر�طات ومعايري �شالمة �لأغذية 
�مل���ع���ت���م���دة ع���امل���ي���ا وم���ر�ق���ب���ة �جل�����ودة 
جمال  يف  �لعاملني  وت��دري��ب  وتاأهيل 

�شالمة �لأغذية.
ويف ك��ل��م��ة �لف���ت���ت���اح ل��ل��ربن��ام��ج �أك���د 
�إد�رة  �مل��ع��ال م��دي��ر  �مل��ه��ن��د���س ح��م��ي��د 
بالد�ئرة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لهدف  ت��ط��ب��ي��ق  �إىل  ي���ه���دف  ب����اأن����ه 
�لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي ل��ل��د�ئ��رة و�ل����ذي جاء 

بقر�ر من �شمو �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
ويق�شي  �ل����د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
و�لنظيفة  �ل�شحية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري 
تعزيز  م�شروع  مع  بالتو�فق  بالإمارة 
وز�رة  �أطلقته  �ل��ذي  �لأغ��ذي��ة  �شالمة 
منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�مل��ي��اه  �لبيئة 
دعم  ،وك����ذل����ك   2013 ع�����ام  �ل����ف����او 
�لبنية  وت��ط��وي��ر  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ت��و���ش��ع 
�ملطاعم  ودع�����م  ب�����الإم�����ارة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�ل�شياحية وقطاع �ل�شيافة مبا يخدم 
�ل��ت��ن��م��وي��ة لإم�����ارة عجمان  �لأه�����د�ف 
�لد�ئرة  حر�س  على  ت��اأك��ي��د�  وك��ذل��ك 
وقيادتها على حماية �مل�شتهلك حفاظا 
على �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة ل�شكان 

�لإمارة .
ب����اأن �ملرحلة  �مل��ع��ال  �مل��ه��ن��د���س   وب����ني 

تت�شمن  ه���ي  �ل��ربن��ام��ج  م���ن  �لأوىل 
تعريف �مل�شاركني بالربنامج ومر�حله 
�لتي متتد لأربعة �شنو�ت مقبله على 
�أن يبد�أ تطبيقه يف مطلع �لعام �ملقبل 

.  2015

�لدكتورة  �ل��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��رية  و�أك�����دت   
 TSI �����ش����رك����ة  ت����ي����ل����ور م�����ن  ج��������و�ن 
يف  �مل����ت����ح����دث����ة   QUALITY
�لربنامج  حم������اور  ب������اأن  �ل����ربن����ام����ج 
ت����رت����ك����ز ع����ل����ى ت����ع����ري����ف �مل�������ش���ارك���ني 

على  وتدريبهم  وحمتوياته  مبر�حله 
عالية  ب��ج��ودة  معايريه  تطبيق  ط��رق 
جتريبية  عمليه  تطبيقات  و�إج�����ر�ء 
�لربنامج  م��ت��ط��ل��ب��ات  ����ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
ناجحة لتطبيقاته  مع عر�س جتارب 

�شهاد�ت  ب��ت��وزي��ع  وي��خ��ت��ت��م  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
وي�شتمر  عليه  ل��ل��م��ت��درب��ني  م�����ش��ارك��ة 
ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل ع��ل��ى �أ�شا�س 
ي���وم���ني ت��دري��ب��ي��ه ل��ك��ل م��رح��ل��ة من 

�لربنامج .

•• تغطية رم�صان عطا:

وج���ه���ت ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�لحتاد  رئي�شة  �هلل،  حفظها  م��ب��ارك 
�لن�شائي �لعام، �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة، ر�شالة 
�إىل منظمة �لأ�شرة �لعاملية دعت فيها 
تدعم  وخ���دم���ات  ب���ر�م���ج  ت��ق��دمي  �إىل 
و�حلروب،  �لنز�عات  مناطق  يف  �لأ�شر 
ك��م��ا ن��ا���ش��دت ���ش��م��وه��ا �مل�������ش���وؤول���ني يف 
�لعناية  �لق�شية  ه���ذه  �إي����الء  �ل��ع��امل 

و�لهتمام �لالزمني.
جاء ذلك يف �ملوؤمتر �لذي �أقيم �شباح 
�لتنمية  �م�س، و�لذي نظمته موؤ�ش�شة 
)�لتنمية  ع����ن����و�ن  حت����ت  �لأ�����ش����ري����ة 
�مل�شتد�مة لالأ�شرة �لإجناز�ت و�لروؤى 
مع  بالتز�من  ك��ان  �ل��ذي  �مل�شتقبلية(، 
�حتفال �لعامل باليوم �لدويل لالأ�شرة 
لهذ� �لعام �لذي جاء حتت �شعار متكني 
�لألفية  �أه����د�ف  حتقيق  م��ن  �لأ����ش���رة 
كل من  �مل��وؤمت��ر  وق��د ح�شر  �لتنموية 
�ل�شام�شي  م��ي��ث��اء  �ل���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
وزي�����رة �ل���دول���ة، وم���ع���ايل ع��ل��ي �شامل 
�ملوؤ�ش�شة،  �أمناء  رئي�س جمل�س  �لكعبي 
وع������دد م����ن �أع�������ش���اء جم��ل�����س �أم���ن���اء 
موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية، كما ح�شرته 
�لدكتورة ديزي كو�شر� رئي�س منظمة 
جهات  ع��ن  وممثلني  �لعاملية،  �لأ���ش��رة 
وخارجها،  �لدولة  د�خ��ل  من  حكومية 

بالإ�شافة �إىل �شيوف �ملوؤمتر.

لأننا جزء اأ�سيل
و�لتي  �مل���وؤمت���ر،  يف  �شموها  كلمة  ويف 
�لدكتورة  معايل  عنها  بالإنابة  �ألقتها 
هناأت  �لدولة،  وزي��رة  �ل�شام�شي  ميثاء 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت فاطمة 
�لن�شائي  ، رئي�شة �لحتاد  حفظها �هلل 
�لعام، �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ�����ش����ري����ة، 
�ل�شمو  �شاحب  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
مبنا�شبة   ، �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�شموه  ت��ويل  �أع���و�م على  م��رور ع�شرة 
مقاليد �حلكم، كما هناأت �شموها �أبناء 
�لدولة كذلك بيوم �لعلَم �لذي �نطلق 
�لأ�شر  قبل عام، وهناأت �شموها جميع 
�لع�شرين  بالذكرى  �لعامل  باحتفالت 

لل�شنة �لدولية لالأ�شرة �لتي �أعلنتها
�شنة  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
حتتفل  �ل���دول���ة  �أن  م���وؤك���دة   ،1994

ب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �ل���دول���ي���ة وذل�����ك من 
خالل تنظيم موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
لالأ�شرة..  �مل�شتد�مة  �لتنمية  موؤمتر 
�لذي  �مل�شتقبلية  و�ل���روؤى  �لإجن����از�ت 
ياأتي يف �إطار روؤى ملتقى �أ�شرة �لد�ر، 
�لط��الع على جت��ارب خمتلفة  بهدف 
وتنميتها،  �لأ����ش���رة  مت��ك��ني  جم���ال  يف 
ومب���������ش����ارك����ة و������ش����ع����ة م�����ن �خل������رب�ء 
�لجتماعية  �ل�شيا�شات  يف  و�ملخت�شني 
و�لإقليمي  �مل���ح���ل���ي  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�لهيئات  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  و�ل�����������دويل. 
و�ملوؤ�ش�شة �ملحلية ذ�ت �لعالقة بتنمية 
�لأ�شرة و�لنهو�س بها يف دولة �لإمار�ت 
مت  ما  على  للتعرف  �ملتحدة،  �لعربية 
�إجن�����ازه ل��الأ���ش��رة خ���الل ع��ق��دي��ن من 
�لتي  �حلكومية  و�ل�شيا�شات  �ل��زم��ن، 
�لأ�شرة، وجتارب  ِبعت بهدف متكني  �أتُّ
�لدول �ملتقدمة يف �ملجال �لجتماعي. 
و�أ���ش��اف��ت ���ش��م��وه��ا: ل��ق��د �أول����ت قيادة 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شاأن 
�لج���ت���م���اع���ي و�لأ������ش�����ري �ل��ك��ث��ري من 
�لالزمة  �خلطط  وو�شعت  �لهتمام، 
ل��ت��ط��وي��ره، ووف�����رت �لإم���ك���ان���ات �لتي 
على  وح��ث��ت  �لأ���ش��رة،  متا�شك  ت�شمن 
�شرورة �لتن�شيق �مل�شتمر بني �لوز�ر�ت 
و�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات، و�ل��ت��ع��اون مع 
لتقدمي  و�لدولية،  �لإقليمية  �جلهات 
برعاية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�شموها:  وق����ال����ت  �لأ������ش�����رة.  �����ش����وؤون 
�ل���ي���وم ون���ح���ن ن��ع��ق��د ه����ذ� �مل����وؤمت����ر.. 
لالأ�شرة..  �مل�شتد�مة  �لتنمية  موؤمتر 
ندرك  �مل�شتقبلية  و�ل���روؤى  �لإجن���از�ت 
يف موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �أنه علينا 
�أن نكون و�عني بالتطور�ت و�لتغري�ت 
�ل��ت��ي ت���ط���ر�أ ع��ل��ى �ل���ع���امل �أج���م���ع، كي 
و�ل�شتقر�ر.  �لثبات  ملجتمعنا  ن�شمن 
ل�شنا مبعزل عما يحدث خارج  فنحن 
ح����دود دول����ة �لإم��������ار�ت، ولأن���ن���ا جزء 

�أ�شيل يف هذ� �لعامل؛ فاإننا ن�شت�شيف 
للجميع  �لفر�شة  لإتاحة  �ملوؤمتر  هذ� 
�لجتماعية  �ملمار�شات  على  للتعرف 
�ل��ن��اج��ح��ة حم���ل���ي���اً، وك���ذل���ك ع��ل��ى ما 
ه���و ق���ائ���م �إق��ل��ي��م��ي��اً وع���رب���ي���اً ودول���ي���اً 
ح�شب  وتطبيقه  به  لال�شتنارة  وذل��ك 
مقت�شيات �لو�قع ومتطلباته، ودر��شة 
�ل��ت��ح��دي��ات ب�����ش��ورة و�ف��ي��ة، وك��ل ذلك 
�أن ي�شاهم يف زيادة ��شتقر�ر  من �شاأنه 
�لأ�����ش����رة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن م��و�ك��ب��ة ما 
يحدث من م�شتجد�ت يف �لعامل، فطاملا 
�أن  علينا  و�لتميز،  �لتطور  نبتغي  �أننا 
ب��ك��ل م��ا يتطلب من  �ل���ر�ه���ن  ن��و�ج��ه 
م�شوؤوليات. موؤكدة على �أن �لتحديات 
قائمة، لكن يف �ملقابل من )�ل�شروري 
و�شع حلول لها، وكذلك و�شع م�شار ملا 
ي�شمن لنا حتقيق ما ن�شعى �إليه، �شو�ء 
عن طريق تطوير بر�جمنا �حلالية يف 
ت�شميم  �أو  �لأ�شرية،  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
بر�مج جديدة فعالة، وذلك كي ن�شهم 
�ل�شاأن  يف  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ش��ل  حتقيق  يف 
بالقول:  �شموها  وختمت  �لجتماعي 
، قائٌم  وب����نينِّ و����ش��ٌح  دول��ت��ن��ا  ن��ه��ج  )�إن 
دولة ح�شارية  نحو  �مل�شي قدماً  على 
متقدمة، هدفها �لإن�شان �أوًل و�أخري�ً، 
و�إننا متفائلون باأن هذ� �ملوؤمتر �شُيوؤتي 
ثماره، و�أننا جمتمعني �شنحقق كل ما 

ن�شبو �إليه من روؤى و�أهد�ف.

التالحم والتكاتف
دي����زي كو�شر�  �ل���دك���ت���ورة  �أل���ق���ت  ث���م 
كلمة  �لعاملية  �لأ���ش��رة  منظمة  رئي�س 
�أعربت فيها عن �شعادتها للم�شاركة يف 
موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي  �ملوؤمتر  �أعمال 
ب�شكرها  وت��ق��دم��ت  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
وتقديرها ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك و�جلهود �لتي تبذلها يف جمال 
رع���اي���ة �مل������ر�أة و�لأ�����ش����رة م�����ش��رية �إىل 

توؤديه  �ل��ذي  �لكبري  ب��ال��دور  �عتز�زها 
دولة  ثمنت جهود  كما  �ملجال،  يف هذ� 
�لمار�ت يف جمال �لرعاية �لجتماعية 
و�لهتمام بالأ�شرة، موؤكدة باأن �لأ�شرة 
ه��ي ح��ي��ات��ن��ا وم���ن �مل��ه��م �لع��ت��ن��اء بها 
وت��وف��ري ك��اف��ة �أ���ش��ب��اب �ل�����ش��ع��ادة �لتي 
تدفع �أفر�دها نحو �لتالحم و�لتكاتف 

من �أجل جمتمعات �أكرث ��شتقر�ر�ً.
�لعاملية  �لأ�شرة  رئي�س منظمة  و�أك��دت 
�أن �ملنظمة تويل �أهمية كربى لالأ�شرة 
و�أهميتها يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة 
ككيان  �لأ����ش���رة  �أه��م��ي��ة  �إىل  ،م�����ش��رية 
�لتنمية  عمليات  ����ش��ا���س  ه��و  متكامل 

و�لبناء، �لأفر�د.

عرو�س واأوراق عمل
بد�أت �أعمال �ملوؤمتر بعر�س 13 عر�س 
وورقة عمل قدمتها عدة جهات دولية 
�لعاملية  �ملنظمة  بينها  وم��ن  وحملية، 
�لجتماعية  �لعد�لة  ومركز  لالأ�شرة، 
�ملاليزي  �لوطني  و�ملجل�س  ل��ن��دن،  يف 
بالإ�شافة  و�ل�����ش��ك��ان،  �لأ���ش��رة  لتنمية 
حكومية  جهات  ع��دة  عن  ممثلني  �إىل 
�لد�خلية،  وز�رة  بينها  م��ن  �إم��ار�ت��ي��ة، 
�ملجل�س  �ل����ع����ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�������اد 
�أبوظبي  ب��ن��ك  �لحت��������ادي،  �ل���وط���ن���ي 
�لتجاري، د�ئرة �لق�شاء، مر�كز �لدعم 
�لعليا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �لج���ت���م���اع���ي، 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية  للرعاية 
�خل���ا����ش���ة، ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة   ، دبي 

�ملجتمع، ووز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية.
للموؤمتر  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ل�����ش��ة  ويف 
قدمت �ل�شيدة منى علي �لغاوي مدير 
�ل�شوؤون  ب���وز�رة  و�لبحوث  �ل��در����ش��ات 
�لإجن����از�ت  ح��ول  ع��ر���ش��اً  �لجتماعية 
�ملوؤ�ش�شية  و�خل�����دم�����ات  �حل���ك���وم���ي���ة 
عن  بالإنابة  وذل��ك   ،2014 لالأ�شرة 
�ل�شوؤون  وزي��رة  �لرومي  مرمي  معايل 
�أن  �إىل  �ل��ع��ر���س  و�أ���ش��ار  �لجتماعية. 
حكومة �لإمار�ت �أولت �لأ�شرة �هتماًماً 
كبري�ً، حيث �أن روؤية �لإمار�ت 2021 
لالهتمام  مبا�شرة  توجهات  تت�شمن 
�أفر�د  �لرو�بط بني  وبتقوية  بالأ�شرة، 
�لأ���ش��رة يف دول��ة �لإم���ار�ت؛ وذل��ك من 
�ملو�طنني،  �ل��زو�ج بني  ت�شجيع  خ��الل 
وت��ع��زي��ز �ل���ش��ت��ق��ر�ر �لأ����ش���ري، وزي���ادة 
وكذلك  �لأ�����ش����ري����ة،  ب��ال��ق��ي��م  �ل���وع���ي 
�شملت  كما  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل����ر�أة  متكني 
تنعك�س  ت���وج���ه���ات  �لإم����������ار�ت  روؤي�������ة 
�ملحافظة  ب�شاأن  �لأ�شرة  على  نتائجها 

على �لهوية �لوطنية من خالل تعزيز 
و�ملحافظة  �لوطنية،  �لهوية  مقومات 
��شتخد�مها  وت�����ش��ج��ي��ع  �ل��ل��غ��ة  ع��ل��ى 
ون�������ش���ره���ا، و�ل����روي����ج ل��ث��ق��اف��ة دول���ة 

�لإمار�ت وتر�ثها وتقاليدها.

امل�سكالت والعوائق
و�لتي  �مل��وؤمت��ر  م��ن  �لأوىل  �ل��ورق��ة  يف 
م�شت�شار  خ��اجن��ي  جميلة  د.  �أد�رت���ه���ا 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  يف  وب��ح��وث  در����ش��ات 
�لأ�شرية، قدمت �شعادة د. منى �لبحر 
�لت�ح�ادي  �ل�وط�ن�ي  �مل�جل��س  ع�شو 
�لت�شريعات  )منظومة  بعنو�ن  عر�شاً 
�لجتماعية ودورها يف متكني �لأ�شرة( 
حتدثت فيه عن مفهوم تنمية �لأ�شرة 
�أن��ه��ا �ل���ش��ت��غ��الل �لأمثل  �ل��ت��ي ت��ع��ن��ي 
مبا  �لقت�شادية  و�لإم��ك��ان��ات  للمو�رد 
يوؤدي �إىل تعظيم �ل�شتفادة من �ملو�رد 
�لدول  م��ق��ي��ا���س  �أ���ش��ب��ح  �إذ  �ل��ب�����ش��ري��ة، 
�لدول  وف���اء  م���دى  �لتنمية  لتحقيق 
�لإمنائية  �لأل��ف��ي��ة  �أه�����د�ف  لتحقيق 
و�ل�شحة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  رك����زت  �ل��ت��ي 
و�لعد�لة �لجتماعية، غري �أن حتقيق 
�لت�شريعات  م���ر�ع���اة  ي��ت��ط��ل��ب  ذل����ك 
للنهو�س  �ل�����الزم�����ة  و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
و�ل�شحية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��امل�����ش��ت��وي��ات 
�ل�شيا�شات  تلك  و�أث���ر  و�لقت�شادية، 

و�لت�شريعات على متكني �ل�شرة.
مفهوم  �إن  �ل���ب���ح���ر  د.  ق����ال����ت  ك���م���ا 
بتمكني  وثيق  ب�شكل  يرتبط  �لتنمية 
�لأ�شا�شية  بو�جباتها  للقيام  �لأ���ش��رة 
�جت�����اه ت���ط���ور �أف������ر�د �لأ�����ش����رة، ومبا 
�لنو�ة  �لأ����ش���رة  ت��ك��ون  �أن  �إىل  ي����وؤدي 
�لتي  �ملجتمعية  للتنمية  �حلقيقية 
توفري  دون  م���ن  حتقيقها  مي��ك��ن  ل 
متطلبات �لتنمية �لأ�شرية، و�لربية 

�لت�شريعية، و�لتنمية �ل�شيا�شية.
�إىل  د.�لبحر  �أ�شارت  �لعر�س  وخ��الل 
ث���ورة �لت�����ش��الت و�لإع����الم وظاهرة 
�أثرت �شلباً يف �ملجتمعات  �لعوملة �لتي 
ب�شكل عام، غري �أن �لأ�شرة �لإمار�تية 
للعوملة  �ل�شلبية  �ل��ت��اأث��ري�ت  ق��اوم��ت 
و�لعاد�ت  �لدينية،  �لو�شطية  بف�شل 
�لت�شريعات  و��شتعر�شت  و�لتقاليد، 
و�لتي  �ل��د���ش��ت��ور،  ح�شب  و�ل��ق��و�ن��ني 
�لإم���ار�ت���ي، وهي  �ل��ف��رد  ت�شمن ح��ق 
و�لرعاية،  �حل��م��اي��ة  يف  �لأ����ش���رة  ح��ق 
�ل�شحي،  و�ل�����ش��م��ان  �ل���ت���اأم���ني  ح���ق 
�لعمل،  ح��ق  كفالة  �لتعليم،  يف  �حل��ق 
و�لعو�ئق  �مل�شكالت  �إىل  �أ���ش��ارت  كما 
�لت�شريعات  م��ن��ظ��وم��ة  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 

وخل�شتها  �لإم����ار�ت،  يف  �لجتماعية 
وتنوع  �لجتماعية  �ل��ف��ئ��ات  ت��ع��دد  يف 
خ�شائ�شها و�شفاتها و�أعمارها، تعدد 
�لتن�شيق  غياب  �ل��و�ف��دة،  �جلن�شيات 
ب���ني جمالت  �ل��ت��ك��ام��ل  و  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة، ث���م ختمت 
مب���ا ي��ع��ر���س �لأ�����ش����رة �لإم���ار�ت���ي���ة 
م����ن حت����دي����ات يف ت���رب���ي���ة �لأب�����ن�����اء، 
على  للتغلب  مقرحات  ومبجموعة 
�مل���ر�أة  مب�شاركة  يتعلق  وفيما  ذل���ك. 
يف ���ش��ن��اع��ة �ل���ق���ر�ر ب��اع��ت��ب��اره��ا ف���رد�ً 
�لهتمام  �أن  حيث  �لأ���ش��رة،  يف  رئي�شاً 
�لإمارتية  �مل������ر�أة  م�����ش��ارك��ة  ب��ق�����ش��ي��ة 
يف ���ش��ن��اع��ة �ل���ق���ر�ر ي���دل ع��ل��ى درجة 
م�شتوى  على  دوره���ا  باأهمية  �ل��وع��ي 
ن�شب  م�شتعر�شة  و�ملجتمع،  �لأ���ش��رة 
م�شاركتها يف عدة موؤ�ش�شات حكومية، 
حيث بلغت يف جمل�س �لوزر�ء 17%، 
 ،22% ح��و�يل  �لوطني  �ملجل�س  ويف 
�ل�شارقة  يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  ويف 
حو�يل %17، و66 % من وظائف 
منها   %  30 �حل���ك���وم���ي،  �ل���ق���ط���اع 
باتخاذ  وظائف قيادية عليا مرتبطة 
�لقر�ر، وحو�يل %60 من �لوظائف 
ميد�ن  �مل����ر�أة  �قتحمت  ك��م��ا  �ل��ف��ن��ي��ة، 
�شيد�ت  تاأ�شي�س جمل�س  بعد  �لأعمال 
�لأع����م����ال �ل�����ذي ي�����ش��م ح�����و�يل 12 
�أل���ف م�شروع   11 ي���درن  ���ش��ي��دة  �أل���ف 
�ل�شتثمار�ت  حجم  لي�شل  ��شتثماري 
فيها �إىل نحو 5،12 مليار درهم، يف 

�لعامالت يف  �لن�شاء  و�شل عدد  حني 
�لقطاع �مل�شريف حو�يل 37%.

�ل��ع��ام��ري ممثلة  م���وزة  ق��دم��ت  فيما 
�لورقة  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة 
)�شمولية  بعنو�ن  �لتي جاءت  �لثانية 
يف  وتكاملها  �لجتماعية  �ل�شيا�شات 
دع���م و����ش��ت��ق��ر�ر �لأ����ش���ر( ع��ّرف��ت فيه 
�إىل  و�أ���ش��ارت  �لجتماعية،  �ل�شيا�شة 
�هتم  �ل���ذي  �لأ���ش��ري  �لتما�شك  دع��م 
ت�شمن  كما  �لإم���ار�ت���ي،  �لد�شتور  ب��ه 
�لجتماعية  �ل�������ش���ي���ا����ش���ة  �ل���ع���ر����س 
وتوظيف  متكني  خ��الل  من  لالأ�شرة 
�مل������و�رد �مل��ال��ي��ة �ل��ع��ام��ة و�لأه���ل���ي���ة يف 
ب��ن��اء ق����در�ت �لأ����ش���رة، و�ل��ت��ح��ول من 
�ملتوفرة  �مل��و�رد  توظيف  �إىل  �لرعاية 
يف بناء �لقتد�ر و�لتمكني، بالإ�شافة 
�ملجتمع  يف  �لأ����ش���رة  دور  تفعيل  �إىل 
�لعالقة  ذ�ت  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  وخ���ا����ش���ة 
�لورقة  ويف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  بالتن�شئة 
�لعامة  �ل�شيا�شات  )م�شاهمة  �لثالثة 
يف دع���م �ل���ت���و�زن ب��ني �حل��ي��اة �ملهنية 
للمر�أة و�مل�شوؤوليات �لأ�شرية يف �إمارة 

�أبوظبي(.
 

م�ساركة املراأة
من�شور  �إب���ر�ه���ي���م  حم��م��د  د.  �أ����ش���ار 
�أن  �إىل  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت����اد  م�شت�شار 
كثرية  �شغوطاً  تو�جه  �لعاملة  �مل��ر�أة 
تتعلق باملو�ءمة بني عملها ومتطلبات 
�أ�شرتها، خا�شة �إذ� كانت متزوجة و�أم، 

وب��ذل��ك ت��ك��ون �أم����ام خ���ي���ار�ت �شعبة 
�لحتفاظ  تتعلق مبدى قدرتها على 
مب�شوؤولياتها  و�ل���ق���ي���ام  ب��وظ��ي��ف��ت��ه��ا 
و�ح����د.  ويف معر�س  �آن  �لأ���ش��ري��ة يف 
م�شاركة  �أن  م��ن�����ش��ور  �أك�����د  ح��دي��ث��ه 
�أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لعمل  ق��وة  �مل���ر�أة يف 
�أ�شرع  تتناق�س بتقدم �لعمر وبوترية 
م�شاركتهن  ت�شبح  حيث  �لذكور،  من 
قريبة من �ل�شفر بعد عمر 55 عاماً، 
�مل��ر�أة من �لعمل  وبالتايل فاإن خروج 
مبكر�ً يوؤدي �إىل فقد�ن �لإمارة مورد�ً 
باعتباره  �لب�شرية  مو�ردها  من  هاماً 
ر�أ�شمال ب�شري ��شتثمرت فيه �لإمارة 
و�لتدريب،  �لتعليم  يف  �شخمة  مبالغ 
ك��م��ا ي��ف��ق��د �مل�������ر�أة و�أ����ش���رت���ه���ا دخ���اًل 
�لتي  �لن�شب  و����ش��ت��ع��ر���س  ���ش��روري��اً. 
طرحتها بع�س �لدر��شات فيما يتعلق 
يف  �مل���ر�أة  م�شاركة  وخ�شائر  مبكا�شب 
تتكبدها  �لتي  �خل�شائر  �لعمل،  �شوق 
ن�شيب  يف  �ل��ع��امل  م��ن  �ملناطق  بع�س 
�ل���ن���اجت �ملحلي  �إج���م���ايل  �ل���ف���رد م���ن 
�لفجو�ت  ب�شبب   27% �إىل  ت�����ش��ل 
�أم��ا يف  بني �جلن�شني يف �شوق �لعمل، 
�لإن����اث يف  م�شاركة  ن�شبة  رف��ع  ح��ال��ة 
�لقوى �لعاملة �إىل م�شتويات م�شاركة 
�لذكور ح�شب كل بلد ؛ فمن �شاأن ذلك 
�أن يرفع �إجمايل �لناجت �ملحلي بن�شبة 
�ملتحدة، و%9 يف  �ل��ولي��ات  %5 يف 
�ل��ي��اب��ان، و%12 يف دول���ة �لإم����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة، و%34 يف م�شر. 

ح�كم الفجرية ي�ستقبل عددا من ال�سفراء 

�سيف بن زايد يراأ�ش اإجتم�ع املجل�ش االحت�دي للرتكيبة ال�سك�نية

دائرة البلدية بعجم�ن تطلق املرحلة االأوىل من برن�مج �سالمة االأغذية 

برعاية فاطمة بنت مبارك وح�سور دويل وحملي

التنمية االأ�سرية تنظم املوؤمتر الدويل للتنمية امل�ستدامة 

- اأم الإمارات: تدعو منظمة الأ�سرة العاملية لتبني برامج 
تدعم الأ�سر مبناطق النزاعات واحلروب

- ديزي كو�سرتا : اأهمية الأ�سرة ككيان متكامل هو اأ�سا�س عمليات التنمية والبناء
- منى البحر: مفهوم التنمية يرتبط ب�سكل وثيق بتمكني الأ�سرة

- حممد من�سور: م�ساركتهن ب�سوق العمل قريبة من ال�سفر بعد عمر 55 عامًا
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•• اأبوظبي-وام:

�أقامت موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
و�لن�شانية �حتفال بيوم �لعلم بقاعة �ل�شيخ �أحمد بن ز�يد 
مبقرها ح�شره �شعادة �أحمد �شبيب �لظاهري �ملدير �لعام 
ومدر�ء �لد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام وجميع موظفي �ملوؤ�ش�شة. 
ب��ال�����ش��الم �ل��وط��ن��ي وع���ر����س �لكروين  وب�����د�أ �لح���ت���ف���ال 
�ملوؤ�ش�شة  �للكرونية وقدم م�شت�شار  �ل�شا�شة  للن�شيد على 
عبد�حلميد عبد�حلي �أبياتا �شعرية بهذه �ملنا�شبة �لوطنية 
�لعزيزة.. ثم �ألقى �شعادة �ملدير �لعام للموؤ�ش�شة كلمة رفع 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتهنئة  �لتربيك  �آي���ات  �أ�شمى  خاللها 
و�شاحب  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
حكام  �ل�شمو  و�أ�شحاب  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لعلم  �أهمية  و�أكد  �ملنا�شبة.  �لعهود بهذه  و�أولياء  �لمار�ت 
لأر�شه  وحمبة  و�لنتماء  و�ل���ولء  للوطن  رم��ز�  باعتباره 
�أجل  من  و�لجتهاد  �لعمل  �أهمية  وذك��ر   .. وتر�ثه  و�شعبه 
خفاقا  ليكون  بعلمه  نفتخر  �ل��ذي  �لوطن  بهذ�  �لنهو�س 
يف �شتى �ملجالت �لعلمية و�حل�شارية ويف خمتلف �ملحافل 
�لأر�شيف  رئي�س وحدة  �ل�شعدي  ثم قدم عبد�هلل  �لدولية. 
ي��وم �لحت��اد بيد  �لعلم  �أو���ش��ح بد�ية رف��ع  �ل��ذي  باملوؤ�ش�شة 
ز�يد �خلري رحمه �هلل و بح�شور �حلكام �لذي �لتفو� حتت 
لو�ئه يف ظل �لحتاد كما �أ�شار �إىل كيفية رفع �لعلم �لذي 
كان يرفع يف كل �شباح وينزل عند غروب �ل�شم�س من كل 
يوم وفق نظام ر�شمي �إحر�ما لهذ� �لرمز �لذي يحمل بني 
طياته كل �لقيم �لتي نعتز بها كما ترمز �لو�نه �إىل �لنه�شة 
و�حلياة و�ل�شفاء و�لت�شحية. و�أختتم �حلفل بعر�س فيلم 

ق�شري عن �لعلم و�شور من معامل �لمار�ت .

•• ال�صارقة-وام:

حتت رعاية حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر 
�لأ�شرة..�شهد �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�س مكتب 
�لثاين  �ليوم  �لثقافة فعاليات  �ليوم يف ق�شر  �شمو �حلاكم �شباح 
للملتقى �لأ�شري �لر�بع ع�شر �لقيادة �لأ�شرية: قيادة �أ�شرة - قيادة 
�أمة و�لذي تنظمه �د�رة مر�كز �لتنمية �لأ�شرية للمجل�س �لأعلى 
رئي�س  �لقا�شمي  �ل�شيخ �شقر بن حممد  �لأ�شرة بح�شور  ل�شوؤون 

د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف.
بال�شاأن  و�ملتعلقة  �ملجتمعية  �لق�شايا  م��ن  ع��دد�  �مللتقى  وت��ن��اول 
�أن  يجب  �لتي  و�مل��ه��ار�ت  �لأ�شرية  �لقيادة  مقدمتها  ويف  �لأ���ش��ري 

تتوفر يف �لفرد ليكون قائد� يف �أ�شرته.
بد�أت فعاليات �مللتقى �لأ�شري �لر�بع ع�شر بال�شالم �لوطني لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتالوة عطرة من �لذكر �حلكيم لتلقي 
بعدها بدرية ح�شن بوكفيل �ملن�شق �لعام للملتقى �لأ�شري �لر�بع 
ع�شر بالإنابة عن مديرة مر�كز �لتنمية �لأ�شرية كلمة رحبت فيها 
لدينا  �لأ�شرية  �لتنمية  مر�كز  �إد�رة  يف  ..نحن  وقالت  باحل�شور 
وم�شتقر  متما�شك  �أ�شري  بناء  وروؤيتنا  وحم��ددة  و��شحة  ر�شالة 
..موؤكدة �شرورة �لعمل بجد لتحقيق �لهدف �ملر�شوم يف �حلفاظ 
على �لن�شيج �لأ�شري �لذي بد�أ يتاأثر بالتحديات و�ملتغري�ت �ملوؤثرة 
وم��ن خالل  ووقائية وعالجية  �إر���ش��ادي��ة  بر�مج  خ��الل  عليه من 
لنا  بتو�شيات تر�شم  در��شات وبحوث ميد�نية نخرج من خاللها 

�لأ�شاليب �مل�شاعدة لل�شري بالأ�شرة نحو �لأف�شل.
�أثار  �ملفهوم  ه��ذ�  �أن  �ىل  �أ���ش��ارت  �لأ���ش��ري��ة  �لقيادة  وح��ول مفهوم 
�هتماما كبري� منذ �أن مت �لإعالن عنه يف و�شائل �لإعالم و�لتو��شل 
�لجتماعي و�أ�شبح مفهوم �لقيادة غري و��شح ويحتاج من �ملهتمني 
يف جمال �لعمل �لجتماعي �لبحث عن �جابة �شافية له مو�شحة 
يف كلمتها �أن �لقيادة �لأ�شري هي نتاج م�شوؤولية تكاملية م�شركة 

بني �لزوجني بح�شب قدر�ت ومهار�ت كل طرف.
ولفتت �ىل �أن �لقيادة �لأ�شرية تر�جعت و�شط �لتحديات و�لتغري�ت 
�لعو�مل  هذه  ومن  خا�شة  ب�شورة  و�لأ�شرة  �ملجتمع  تو�جه  �لتي 

�ملوؤثرة على �لأ�شرة و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �ملختلفة.
وت�شمنت فعاليات �مللتقى عر�س فيلم وثائقي عن �لجناز�ت �لتي 
�لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  �ح��دى  وه��ي  �لأ�شرية  �لتنمية  مر�كز  حققتها 
�لأعلى  �ملجل�س  روؤي��ة  �لأ�شرة يف حتقيق  ل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س 
ل�شوؤون �لأ�شرة يف �لو�شول �إىل �أ�شرة متما�شكة وجمتمع مر�بط 
و�لور�س  �لفعاليات  م��ن  للعديد  �إق��ام��ت��ه��ا  خ��الل  م��ن  وم��ت��الح��م 
�لتعليمية و�ملتلقيات �لتي كان لها دور يف ت�شليط على �لعديد من 

�لق�شايا �لأ�شرية ذ�ت �لأهمية.
�لهديدي  حميد  �ل��ل��و�ء  �ل��ر�ب��ع  �لأ���ش��ري  �مللتقى  فعاليات  ح�شر 
قائد عام �شرطة �ل�شارقة ور��شد حممد �لكو�س مدير عام م�شروع 
�لأ�شرية  �لتنمية  مبر�كز  �مل�شوؤولني  من  وع��دد  ح��دود  بال  ثقافة 

و�ملهتمني بالأ�شرة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أم  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  م�شت�شفى  �أن��ق��ذ 
�لعمر  م��ن  �ل��ث��الث��ني  يف  لطفلني 
باغالق ثقب يف �لقلب كانت تعاين 
م��ن��ه ع��ل��ى م����دى �ل��ث��الث��ني عاما 

با�شتخد�م تقنية حديثة . 
�ل�شابة  �لأم  ب���د�أت  �لتفا�شيل  ويف 
ت�شكو من �شربات �لقلب �ل�شريعة 
مبجموعة  وت���ت���ف���اج���اأ  �مل��ت��ق��ط��ع��ة 
�مل�������ش���اع���ف���ات ذ�ت  م���ت���ن���وع���ة م����ن 
ل�شت�شارة  دف��ع��ه��ا  مم���ا  �ل�����ش��ل��ة، 
��شت�شاري  ر�د�كري�شنان،  �لدكتور 
ر�أ�س  م�شت�شفى  يف  �لقلب  �أمر��س 
�خليمة خالل زيارته �لأخرية �إىل 

ر�أ�س �خليمة.
�أو�شح  �لدقيق  �لت�شخي�س  وب��ع��د 
تعاين من ثقب  �مل��ر�أة  �إن  �لدكتور 
يف �ل��ق��ل��ب �ل���ذي ت��ب��ني وق���د �مكن 
جر�حة  ب������دون  ب���ن���ج���اح  �غ����الق����ه 
وذلك  ح��دي��ث��ة  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
ت�����ش��خ��ي�����س ما  ب��ع��دم��ا ظ��ل��ت دون 
ي���ق���رب م����ن ث���الث���ة ع����ق����ود، حيث 
كانت هذه حالة للكبار �لتي ت�شمي 
 )ASD( �لأذيني  �حلاجز  بعيب 
وهو عيب �لقلب �لذي يوجد عند 

�لولدة )خلقي(.
و�شرح : من �ملعلوم �نه حني يكون 
ت���ك���ون هناك  �ل���رح���م،  �ل��ط��ف��ل يف 
للقلب  �لعلوية  �لغرف  بني  فتحة 
بتدفق  ي�����ش��م��ح  )�لأذي�����ن�����ني( مم���ا 

�لغالب  ويف  �ل��رئ��ت��ني  ح���ول  �ل����دم 
�لأعم تغلق هذه �لفتحة عند ولدة 
�لطفل ، و�إن مل تغلق في�شمى هذ� 

�لثقب بعيب �حلاجز �لأذيني.
وف����ق����ا ل���ل���دك���ت���ور ر�د�ك���ري�������ش���ن���ان 
حيث  منوذجيا  �لثقب  ه��ذ�  يعترب 
ت���ب���د�أ �مل�����ش��اع��ف��ات ف���ج���اأة يف مثل 

م�شاكل  وت���ع���ت���رب  �حل�������الت  ه�����ذه 
�ل��ق��ل��ب �لأكرث  ع��ي��وب �حل��اج��ز يف 
�لأط���ف���ال )1  ي��ول��د  ح��ي��ث  �شيوعا 
�لأحيان  م��ع��ظ��م  يف   )1000 يف 
فان  ل���ذ�  �أح����د  ي��الح��ظ��ه��ا  �أن  دون 
�أن تتعر�س �حلو�مل  �لأهمية  من 
�لولدة،  قبل  منتظمة  لفحو�شات 

فحو�شات  �ج����������ر�ء  ي����ج����ب  ك����م����ا 
لأن  و�لخ��ت��ب��ار�ت  للر�شع  �لقلب 
ي���وف���ر فر�شة  �مل��ب��ك��ر  �لك��ت�����ش��اف 
كبرية للعالج وحماية �لطفل من 
و�لتي  لحقا  �ملحتملة  �مل�شاعفات 
و�لتهابات  �لقلب  ف�شل  ت�شمل  قد 
�لقلب و�رتفاع �شغط �لدم �لرئوي 
�شر�يني  يف  �ل���دم  �شغط  )�رت���ف���اع 

�لرئتني( �لخ. 
هذ�  م����ن  ل���ل���خ���وف  د�ع  ل  وق������ال 
�مل����ر�����س، ب���ل م���ن �ل�������ش���روري �أن 
80% من هذه �حلالت  �أن  نعرف 
ج���ر�ح���ة  ب�������دون  حت����ل  �أن  مي���ك���ن 
تقنية  ��شتخد�م  �ملفتوح مع  �لقلب 
ث��وري��ة ح��دي��ث��ة،ح��ي��ث ي��ت��م �إدخ����ال 
�لقلب  �إىل  ���ش��غ��ري  ح��ج��ب  ج��ه��از 
من خالل وع��اء دم��وي، ثم ينتقل 
�لثقب  م��ك��ان  �إىل  �لأ�����ش����الك  م���ع 
لإغالقه، مما يلغي متاما �حلاجة 
�إىل �جلر�حة �ملفتوحة. بيد �أن هذ� 
�لإجر�ء متاح فقط يف �مل�شت�شفيات 
ر�أ�س  م�شت�شفى  مثل  �ملتخ�ش�شة 
�خليمة �لر�ئد يف �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة 
�لإجر�ء  ي�شتغرق هذ�   : و��شتطرد 
فقط �شاعة و�حدة وميكن ت�شريح 
كما  �لتايل  �ليوم  ع��ادة يف  �ملري�س 
حدث يف هذه �حلالة و�أثناء �حلمل 
ت��وج��د ه��ن��اك ف��ح��و���ش��ات م���ا قبل 
�لولدة للتاأكد من �لعيوب �خللقية 
وغ����ريه����ا م����ن �مل�������ش���اك���ل �لأخ������رى 

�ملحتملة�لتي يتم �لك�شف عنها من 
خالل �ملوجات فوق �ل�شوتية ولكن 
يعتمد على حجم �لثقب وموقعه. 
�لعيب  �لأطفال يوجد  بع�س  ففي 
توجد  ل  ح���ني  �ل�������ولدة، يف  ع��ن��د 
�أع��ر����س يف معظم  �أو  �أي عالمات 

�لأحيان.
و�أ���ش��اف �ل��دك��ت��ور ر�د�ك��ري�����ش��ن��ان : 
ن��ظ��ر� ل��ك��ون �ن ه���ذه �حل��ال��ة من 
تغطي  ل  فانها  �خللقية،  �لعيوب 
�ل�شحي  �لتاأمني  �شركات  من قبل 
ي�شملها  �أن  ���ش��رورة  على  م�����ش��دد� 

�لتاأمني .
وح����������ول �لأع���������ر�����������س �مل���ر����ش���ي���ة 
�مل�شاحبة ذكر �نها ت�شمل �لتهابات 
�ملتكررة  �لرئة  �أو  �لتنف�شي  �جلهاز 
عند  تعب   ، �لتنف�س  يف  �شعوبة    ،
�ل��ر���ش��اع��ة )�ل���ر����ش���ع( ، ���ش��ي��ق يف 
�أو  ن�����ش��اط  مم��ار���ش��ة  ع��ن��د  �لتنف�س 
�ملتقطعة  �لقلب  ،  �شربات  ريا�شة 
نفخة  �ل��ق��ل��ب   بنب�س  �ل�����ش��ع��ور  �أو 
�ل���ذي  �ل���رن���ني  �أو ����ش���وت  ق��ل��ب��ي��ة، 
  ، �لطبية  بال�شماعة  �شماعه  ميكن 
تورم �ل�شاقني و�لقدمني، �أو �ملعدة 

،  �ل�شكتة �لدماغية .
و�أ���ش��اف �ل��دك��ت��ور ر�د�ك��ري�����ش��ن��ان : 
ن��ظ��ر� ل��ك��ون �ن ه���ذه �حل��ال��ة من 
تغطي  ل  فانها  �خللقية،  �لعيوب 
�ل�شحي  �لتاأمني  �شركات  من قبل 
ي�شملها  �أن  ���ش��رورة  على  م�����ش��دد� 

�لتاأمني .

�س�مل الق��سمي ي�سهد فع�لي�ت اليوم الث�ين للملتقى االأ�سري الرابع الع�سر

م�ست�سفى راأ�ش اخليمة يع�لج ثقب� يف قلب اأم لطفلني 

•• دبي -وام:
مع  تفاعال  �لعلم  برفع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  قامت 
مبادرة يوم �لعلم �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل. وقام موظفو �لهيئة مبكاتبها يف �أبوظبي ودبي برفع 
علم �لدولة حبا و�إخال�شا للوطن . و�شارك �شعادة �شيف حممد �ل�شويدي مدير عام �لهيئة �لعامة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبادرة  �أن  �ىل  ..م�شري�  �لعلم  رف��ع  يف  �ملوظفني  �مل��دين  للطري�ن 
�لوطن وجمعهم وتوحيدهم حتت مظلة  باأبناء  �لدولة  قيادة  �هتمام  تعك�س  �آل مكتوم  ر��شد  بن 

�لحتاد. 

•• ابوظبي-وام:

�لثالث  �لذي ي�شادف  �لعلم  �أبوظبي بيوم  دي��و�ن ويل عهد  �حتفل 
�لأمامية  �ل�شاحة  يف  �لعلم  برفع  وذل��ك  ع��ام  كل  من  نوفمرب  من 
للديو�ن. ورفع �شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي مدير عام ديو�ن 
ويل عهد �أبوظبي علم دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شط عزف 
مب�شاركة  ظهر�  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �لوطني  �ل�شالم 

مديري �لد�ر�ت و�لق�شام و�ملوظفني يف ديو�ن ويل عهد �بوظبي.
وقال �شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي ي�شعدنا �أن نت�شارك جميعا 
�لعزيز  �ليوم  �للحظة �لحتفال بهذ�  �لم��ار�ت يف هذه  �أبناء  نحن 
على قلوبنا �لكبري يف وجد�ننا �لعظيم يف رمزيته لوحدتنا وعزتنا.

�شعب  قلوب  يجمع  �آخ��ر  يوما  ب��ات  �لعلم  ي��وم  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
و�عتز�زهم  �متنانهم  وعميق  حبهم  �شادق  عن  ليعربو�  �لم���ار�ت 
بوطنهم وقيادته �حلكيمة ..وياأتي هذ� �ليوم ليج�شد معاين �حلب 
و�لوفاء لباين نه�شة وطننا �لغايل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه وقائد م�شريتنا �لتنموية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و��شتجابة 
ملبادرة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بجعل يوم �لثالث 
من نوفمرب من كل عام يوما للعلم �حتفاء بتويل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد 
�متنانه  ع��ن  �ل�شويدي  غ��امن  �شعادة ج��رب حممد  و�أع���رب  �حل��ك��م. 

للفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة لدعمه ومتابعته �ملتو��شلة لكل 
ما من �شاأنه �أن يعلي ر�ية �لمار�ت عالية خفاقة يف جميع �ملجالت 
ت�شابق  �لم���ار�ت  دول��ة  و�ملكت�شبات يف  �أن �لجن���از�ت  �إىل  .. م�شري� 
�لزمن بف�شل من �هلل تعاىل ثم بحر�س ورعاية �لقيادة �حلكيمة يف 

�مل�شي قدما نحو �لريادة و�لتميز للدولة و�شعبها.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب م��وظ��ف��و �ل���دي���و�ن ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذ� �ليوم 
و�مل�شاركة يف �لحتفاء حبا وتقدير� ليوم �لعلم ..رمز وحدة وتكاتف 
وتالحم �بناء �لمار�ت حتت ر�ية و�حدة وخلف قيادة حكيمة عملت 
وما ز�لت يف ت�شخري كافة �لمكانيات من �جل ر�حة �شعبها و�إعالء 

��شم �لمار�ت عاليا. 

الهيئة الع�مة للطريان املدين 
حتتفل بيوم العلم

ديوان ويل عهد اأبوظبي يحتفي بيوم العلم 

•• اأبوظبي-وام:

�شامل  �إب��ر�ه��ي��م  بحري  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ��شتقبل 
�مل�����ش��رخ ق��ائ��د �ل���ق���و�ت �ل��ب��ح��ري��ة �م�����س يف مكتبه يف 
بحري  �أب��وظ��ب��ي..�ل��ل��و�ء  يف  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  ق��ي��ادة 
�لد�مناركية  �مللكية  �لبحرية  قائد  تروجاهن  فر�نك 

�لتي  �ملقابلة -  �لبالد حاليا. ومت خ��الل  ي��زور  �ل��ذي 
و�لوفد  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  �شباط  م��ن  ع��دد  ح�شرها 
ووجهات  �لودية  �لأح��ادي��ث  تبادل   - لل�شيف  �ملر�فق 
�مل�شرك ل  �لأم��ور ذ�ت �لهتمام  �لنظر يف ع��دد من 
�لبلدين  بني  �لبحري  �لتع���������اون  جم��الت  يف  �شيما 

�ل�شديقني. 

•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل معايل حممد �أحمد �لبو�ردي �لفال�شي وكيل وز�رة 
�لدفاع مبكتبه يف وز�رة �لدفاع باأبوظبي �شباح �م�س �لفريق 
�جليو�س  �أرك����ان  هيئة  رئي�س  فيلييه  دو  بيري  �ل��رك��ن  �أول 
�لفرن�شية و�لوفد �ملر�فق له �لذي يزور �لبالد حاليا. وقد 
�للقاء عن ترحيبه  �لدفاع خالل  �أع��رب معايل وكيل وز�رة 

�لبلدين  ب��ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ع��الق��ات  بعمق  م�شيد�  بال�شيف 
�لتي  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  مثل  ت��ب��ادل  �أهمية  و�أك���د�  �ل�شديقني 
ت�شاهم يف تعزيز وتدعيم عالقات �ل�شد�قة بني �جلانبني. 
ومت خالل �للقاء - �لذي ح�شره �شعادة �للو�ء �لركن عي�شى 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  نائب  �ملزروعي  حممد  �شيف 
وعدد من كبار �شباط وز�رة �لدفاع - بحث �أوجه �لتعاون يف 

�ملجالت �لع�شكرية و�ل�شبل �لكفيلة بدعمها.

ق�ئد القوات البحرية ي�ستقبل نظريه الدامن�ركي

وكيل وزارة الدف�ع ي�ستقبل رئي�ش اأرك�ن اجليو�ش الفرن�سية 

موؤ�س�سة زايد لالأعم�ل اخلريية حتتفل بيوم العلم

•• اأبوظبي-وام:

تلبية للدعوة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل �حتفال ب� يوم �لعلم �لذي 
ي�شادف �لثالث من نوفمرب ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
رئا�شة �لدولة �أقامت وز�رة �خلارجية فعالية يوم �لعلم 
ظهر �م�س بتد�شني مر��شم رفع �لعلم يف حديقة �لأعالم 
�لوزير وكافة  �لوز�رة وم�شاعدي  مب�شاركة �شعادة وكيل 
منت�شبي �لوز�رة وذلك ب�شكل متز�من مع كافة �جلهات 
و�لدو�ئر و�لوز�ر�ت �لحتادية كاإ�شارة لتوحيد علم دولة 
�شعادة  و�أع��رب  كافة.  ومبانيها  �أر��شيها  عرب  �لإم���ار�ت 
�خلارجية  وز�رة  وك��ي��ل  �لرئي�شي  ع��ب��د�هلل  م��ري  حممد 
�ل����وز�رة  م��وظ��ف��ي  م��ع جميع  ب��امل�����ش��ارك��ة  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 

بهذه  و�شعبا  حكومة  �لإم���ار�ت  دول��ة  باإحتفال  �لفرحة 
عاليا  �ل��دول��ة  علم  ورف��ع  قلوبنا  على  �لغالية  �ملنا�شبة 
ليبقى �شاخما يج�شد قمة �لتالحم بني �لقيادة و�ل�شعب 
ويعرب عن �لإنتماء لهذ� �لوطن �ملعطاء وتقدير� ملكانته 

يف قلوبنا.
�ليوم  حتتفل  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أن  �ل����وز�رة  وكيل  وذك��ر 
جتاوبا مع هذه �حلملة �لوطنية �حتفال ب� يوم �لعلم 3 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  نوفمرب ذكرى تويل �شاحب 
وتز�منا  �لدولة  رئا�شة  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان 
و�لأربعني  �لثالث  �لوطني  باليوم  �لدولة  �حتفالت  مع 
. و�أكد �شعادته �أن يوم �لعلم ميثل منا�شبة مهمة نفخر 
م�����ش��ارك��ة جميع مو�طني  م��ن  �ل��ي��وم  ن���ر�ه  م��ا  و�أن  ب��ه��ا 
عن  عميق  تعبري  لهو  �لعلم  بيوم  �أر��شيها  عرب  �لدولة 
�ملحبة و�لوفاء �لتي يكنها �شعب دولة �لإمار�ت لقيادته 

�لر�شيدة. 

•• دبي-وام:

نظم �شوق دبي �ملايل �م�س �حتفالية خا�شة مبنا�شبة يوم 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  �ملبادرة  �لعلم 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لالحتفاء بعلم دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة عرب �شل�شلة من �لفاعليات مب�شاركة �أبناء 
�لوطن و�ملقيمني كافة. وميثل يوم �لعلم منا�شبة وطنية 
�شنوية يحتفل بها �شعب �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تز�منا 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  ت��ويل �شاحب  ي��وم  مع 
نوفمرب  من  �لثالث  يف  �لدولة  رئا�شة  �هلل  حفظه  نهيان 

.2004
جمل�س  رئي�س  ك��اظ��م  عي�شى  ���ش��ع��ادة  �لحتفالية  و�شهد 
�لعاملني  جانب  �إىل  �ل�شوق  موظفو  وح�شرها  �لإد�رة 
قاعة  يف  �ملتو�جدين  و�مل�شتثمرين  �لو�شاطة  �شركات  يف 

�لتد�ول حيث مت رفع علم �لدولة وعزف �ل�شالم �لوطني. 
يقوم من  م��ب��ادرة  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  �أطلق  �ملنا�شبة  وبهذه 
عن  و�ل�شورة  بالكلمة  بالتعبري  �ل�شوق  موظفو  خاللها 
و�لتو��شل  �ل��ت��ن��اغ��م  ت��اأك��ي��د  ب��ه��دف  �شعب  �أ���ش��ع��د  م��ف��ه��وم 
و�لعالقة �لوطيدة و�ملحبة �ملتبادلة بني �لقيادة و�ل�شعب 
�لإمار�تيني  �ل��ت��ي جعلت  �لأ���ش��ب��اب  �أه���م  م��ن  ت��ع��د  �ل��ت��ي 
�إىل و�شع  �مل��ايل  دبي  �شوق  وب��ادر  �شعب.  �أ�شعد  و�ملقيمني 
ع��رب موقعه  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �لح��ت��ف��اء  ع��ن  لف��ت��ات تعرب 
�إىل تعزيز  �لهادفة  �ملتعددة  �إط��ار �جلهود  �لإلكروين يف 
ما�شيا  �لوطن  لهذ�  كرمز  �لعلم  ومكانة  بقيمة  �لوعي 
وحا�شر� وم�شتقبال. وقال �شعادة كاظم خالل �لحتفال 
ر��شخة يف  �إن علمنا رمز فخرنا وم�شدر عزتنا ومكانته 
قلوبنا جميعا ونحن �شعد�ء بالحتفال بيوم �لعلم تعبري� 
عن ولئنا �ملطلق لبالدنا �حلبيبة وحكامنا وعن فخرنا 

�لكبري كوننا �أبناء لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 

�سوق دبي امل�يل ينظم احتف�لية خ��سة مبن��سبة يوم العلم وزارة اخل�رجية ت�س�رك يف احتف�الت الدولة مبن��سبة يوم العلم

�سف�رة االم�رات فى الق�هرة 
حتتفل بيوم العلم 

•• القاهرة -وام:
ق��ام معاىل  �لعلم  بيوم  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ط��ار �حتفالت  يف 
�لد�ئم  ومندوبها  �لقاهرة  فى  �لدولة  �شفري  �لظاهري  بن نخريه  حممد 
لدى جامعة �لدول �لعربية برفع علم �لدولة. وخالل مر��شم رفع �لعلم 
قال معاىل حممد بن نخريه �لظاهري : �ليوم ونحن نحتفل بيوم �لعلم 
فاننا نتذكر جميعا حلظة فارقة فى حياة دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لمار�ت  دول��ة  قيام  �ملوؤ�ش�شون علم �لحت��اد معلنني عن  �لآب���اء  رف��ع  حني 
�لعربية �ملتحدة منذ 42 عاما و�ليوم ي�شادف مرور 10 �شنو�ت من �حلكم 
و�حلكمة على تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ملنجز�ت  و�لع��ت��ز�ز  �لفخر  بكل  ن�شجل  �لدولة  رئا�شة  �هلل  حفظه  �لدولة 
قاعدة  �أر���ش��ت  و�ل��ت��ي  دولتنا  ف��ى  �لكبرية  و�ل�شو�هد  �ل��ف��ري��دة  �حل�شارية 
ر��شخة حلا�شر وغد م�شرق يف وطن تتو��شل فيه با�شتمر�ر م�شرية �خلري 
و�لنماء وتتج�شد فيه معاين �لوفاء لقادة �أخل�شو� ل�شعبهم وتفانو� يف رفعة 
بلدهم حتى �أ�شبحت له مكانة رفيعة بني �لأمم. و �أ�شاف : مبنا�شبة هذ� 
�ليوم �لعظيم ل ي�شعنا �إل �أن نتذكر �ل�شرية �لعطرة ملوؤ�ش�س �لدولة �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�إخو�نه �لقادة �لرو�د �لذين بنو� �شرح 
�أن يطيب ثر�هم ويتغمدهم بو��شع رحمته  �لحتاد �شائلني �ملوىل �لقدير 
�ملزيد  ب��ذل  على  �حلكيمة  �لقيادة  ومعاهدين  ور�شو�نه  مغفرته  وعظيم 
�أغتنم   : من �جلهد تر�شيخا لقيم �لحتاد وحفاظا على مكت�شباته. وقال 
هذه �ملنا�شبة �لعزيزة على �لقلوب لأتقدم بخال�س �لتهاين و�لتربيكات �إىل 
مقام �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آل مكتوم نائب  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  حفظه �هلل و�أخيه �شاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب 
�ل�شمو حكام �لإم��ار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لإمار�ت  و�شعب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�لويف .. د�عيا �لعلي �لقدير �أن مين على وطننا �لغايل بالأمن و�ل�شتقر�ر 
و�لتنمية  �لبناء  م�شرية  تعزيز  يف  خطاهم  ي�شدد  و�أن  قادتنا  يحفظ  و�أن 
�مل�شتد�مة و�ل�شاملة لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت و�ملكت�شبات ويلبي �أماين 

�أبناء هذ� �لوطن �ملعطاء وتطلعاتهم. 
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�لت�شريع  هيئة  رئي�س  �لبوعينني  ح�شن  بن  عبد�هلل  �مل�شت�شار  �أعلن 
و�لبلدية  �لنيابية  لالنتخابات  �لتنفيذي  �ملدير  �لقانوين  و�لإفتاء 
يف مملكة �لبحرين �أن �لعدد �لنهائي للمر�شحني لع�شوية جمل�س 
�أنباء  وكالة  ونقلت  مر�شحا.   433 بلغ  �لبلدية  و�ملجال�س  �لنو�ب 
�نتهاء  �أع��ق��اب  يف  ياأتي  �لإع���الن  �إن   .. �لبوعينني  عن  بنا  �لبحرين 
يف  �لف�شل  من  �ملدنية  �لعليا  �ل�شتئناف  حمكمة  �ملخت�شة  �ملحكمة 
�لطعون �ملقدمة �إليها كافة يف قر�ر�ت �للجان �لإ�شر�فية و�لتي بلغت 
18 طعنا وما �شبق ذلك من فتح �ملجال �أمام �ملر�شحني يف تقدمي 

طلبات �لت�شحيح و�لعر��س يف �للجان �لإ�شر�فية . 
و�أ�شار �إىل �أن عدد �ملر�شحني �لنهائيني لنيل ع�شوية جمل�س �لنو�ب 
ع�شوية  لنيل  �مل��ر���ش��ح��ني  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ني  يف  مر�شحا   278 ب��ل��غ 
�ملجال�س �لبلدية 154 مر�شحا �إ�شافة �ىل �لع�شو �لفائز بالتزكيه 
 433 و�لبالغ  للمر�شحني  �لإج��م��ايل  �لعدد  ي�شكل  ما  وه��و  بلديا 
مر�شحا. يذكر �أن �لفقرة �لأخرية من �ملادة 13 من �ملر�شوم بقانون 
2002 ب�شاأن جمل�شي �ل�شورى و�لنو�ب تن�س على  15 ل�شنة  رقم 
د�ئرته  مقر  يف  كل  �ملر�شحني  لأ�شماء  �لنهائية  �لك�شوف  تعر�س  �أن 

�لنتخابية وتعلن �لأ�شماء يف �إحدى و�شائل �لن�شر �ملحلية . 

�ن�����ش��ح��اب �لقو�ت  ت��اأث��ري  ن�����ش��رت �ل�شحف �لأم��ريك��ي��ة م��ق��الت ع��ن 
�لأمريكية من �لعر�ق عام 2011 يف ظهور تنظيم د�ع�س �لإرهابي 
وتطّوره، وعن �مل�شاكل �لقت�شادية �لتي تو�جهها رو�شيا �ليوم ب�شبب 
�لعقوبات �لقت�شادية، بالإ�شافة �إىل تاأثري �ملال على قر�ر�ت �لق�شاة. 
ففي �شحيفة وول �شريت جورنال حتدث �ل�شفري �لأمريكي �ل�شابق 
منعت  �لتي  �لأ���ش��ب��اب  ع��ن  جيفري  فر�نكلني  جيم�س  �ل��ع��ر�ق  ل��دى 
منا�شب  عدد  على  تبقي  و�لعر�ق  �أمريكا  بني  �أمنية  �تفاقية  توقيع 
من �لقو�ت �لأمريكية، وت�شاءل عما �إذ� كانت �لقو�ت �ملطلوبة كفيلة 

مبنع تنظيم د�ع�س من حتقيق �لنت�شار�ت �لتي يحققها �لآن.
و�أو�شح جيفري �أن �لقو�ت �ملطلوبة كان باإمكانها توفري ��شتخبار�ت 
�أف�شل ب�شاأن تنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق ولحقا ب�شاأن تنظيم د�ع�س 
�ل�شائدة  �حلجة  لكن  تدريبا،  �أف�شل  عر�قي  جي�س  ب�شاأن  وبالطبع 
�إىل و�شع  ب��ال��ع��ر�ق  �ل��و���ش��ول  باإمكانها  ك��ان  �ل��ق��و�ت  ه��ذه  ب���اأن  �لآن 
�لطائفية يف  �لن��ق�����ش��ام��ات  �إن  وق���ال  ه���ر�ء.  �أف�����ش��ل جم��رد  �شيا�شي 
�لعر�ق، �لتي ��شتغلها تنظيم د�ع�س، عميقة ولي�شت قابلة لعالج د�ئم 

بو��شطة �لقو�ت �لأمريكية حتى يف �أوج تعد�دها.

ثبتت �ملحكمة �لعليا يف بنغالد�س �م�س �حلكم بالعد�م �ل�شادر بحق 
�حد قادة �كرب حزب مت�شدد يف �لبالد لد�نته بارتكاب جر�ئم حرب 

تعود �ىل حرب �ل�شتقالل عام 1971.
�لعام  �لم���ني  �ل��زم��ان  قمر  حممد  ��شتئناف  �لعليا  �ملحكمة  وردت 
�ل�شابق حلزب �جلماعة �ل�شالمية �ملتطرف و�لذي قد ينفذ به حكم 
�لعد�م �شنقا يف غ�شون ��شهر ما مل ي�شدر بحقه عفو رئا�شي �و ما 

مل يعيد �لق�شاء �لنظر يف �لق�شية.
ويف كانون �لول �ملا�شي نفذت عقوبة �لعد�م بحق زعيم مت�شدد هو 
�لذي  �لنز�ع  خالل  وقعت  مماثلة  بجر�ئم  لد�نته  مال  �لقادر  عبد 

�دى �ىل ولدة بنغالد�س.
و�شدر قر�ر �ملحكمة �لعليا بعد �يام على �شدور حكم بالعد�م �لربعاء 
�لرحمن نظامي فيما حكم  �ل�شالمية مطيع  بحق زعيم �جلماعة 

على �حد م�شوؤوليه �ملاليني مري قا�شم علي �لحد بالعد�م �شنقا.
و�ثارت �حكام �شابقة �شدرت بحق قادة ��شالميني تظاهر�ت عنيفة 
�لعام �ملا�شي يف بنغالد�س حيث تو�جه �لف �ل�شالميني مع �ل�شرطة 
يف �شد�مات �وقعت 500 قتيل. ومل ي�شجل �ي حادث �شباح �لثنني 
�يار-مايو  يف  �لزمان  قمر  على  بالعد�م  وحكم  �ملحكمة.  ق��ر�ر  بعد 
وجر�ئم  خطف  وعمليات  وتعذيب  �ب���ادة  بارتكاب  لد�ن��ت��ه   2013
هيئة  وه��ي  دك��ا،  يف  للجر�ئم  �لدولية  �ملحكمة  �م��ام  �لن�شانية  �شد 
تثري جدل منذ �ن�شائها يف �آذ�ر-مار�س 2010 و�طلقت عليها �شفة 

�لدولية مع �نها ل تخ�شع ل�شر�ف �ي موؤ�ش�شة دولية.

عوا�صم

املنامة

دكا

وا�شنطن

غرق 24 مه�جرًا غري �سرعي قرب ا�سطنبول
•• ا�صطنبول -وكاالت:

ق�شى 24 مهاجر� غري �شرعي على �لقل �م�س يف غرق قارب كان ينقلهم 
ح�شبما  ��شطنبول،  من  بالقرب  �ل�شود  �لبحر  على  �لبو�شفور  م�شيق  يف 

�وردت و�شائل �لعالم �لركية.
و��شاف �مل�شدر �ن خفر �ل�شو�حل �نقذو� �شبعة ركاب من �لقارب �لذي كان 
ينقل مهاجرين �فغان على ما يبدو كانو� يف طريقهم �ىل رومانيا، بينما 
ل يز�ل ت�شعة ��شخا�س يف عد�د �ملفقودين وكانت و�شائل �لعالم �لركية 

�علنت يف وقت �شابق غرق ع�شرة ��شخا�س و�عتبار 26 يف عد�د �ملفقودين.
و�كدت هيئة خفر �ل�شو�حل لوكالة فر�ن�س بر�س غرق �لقارب لكنها رف�شت 

�عطاء �ي ح�شيلة للحادث.
و�فادت و�شائل �لعالم �لركية �ن قر�بة �ربعني �شخ�شا ��شتقلو� �ملركب من 
��شطنبول على بحر مرمرة وعربو� م�شيق �لبو�شفور �شعود� حتى �لبحر 
�ل�شود حيث جنح �لقارب ل�شبب جمهول قبالة �شو�حل بلدة روملي فينري 

و��شاف �مل�شدر نف�شه �ن 12 طفال و�شبع ن�شاء كانو� على من �لقارب.
وتعترب تركيا من �لطرق �ملهمة للهجرة غري �ل�شرعية من ��شيا و�فريقيا 
من  قادمني  �شرعيني  غري  مهاجرين  توقيف  يتم  ما  وغالبا  �وروب���ا.  �ىل 

�فريقيا و�ل�شرق �لو�شط كما تعترب حو�دث �لغرق �شائعة جد�.
)�شمال  �ليونانية-�لركية  �ل��ربي��ة  �حل���دود  عند  �ل��رق��اب��ة  ت�شديد  وب��ع��د 
�وروبا  �ىل  �ملنافذ  �ب��رز  �حد  وتركيا  �ليونان  بني  �يجه  بحر  ��شبح  �شرق( 
للمر�شحني للهجرة �ل�شرية �لذين يحاولون �لهرب من �لفقر �و �حلروب 

�لد�ئرة يف �ل�شرق �لو�شط �و ��شيا �و �فريقيا.
و�زد�د عددهم يف �لعامني �ملا�شيني ب�شبب �حلرب يف �شوريا. وحو�دث �لغرق 

عديدة رغم جهود �شلطات �ملو�نئ �ليونانية لنقاذ �ملهاجرين.

اجلي�ش يف بوركين� ف��سو يواجه احتج�ج�ت ال�س�رع 

برلني تدعو مو�سكو اإىل احرتام وحدة اأوكرانيا

رو�سي� تخترب الغرب كم� يف زمن احلرب الب�ردة 

كو�سوفو يف اأ�سواأ اأزمة �سي��سية منذ اال�ستقالل 

مقتل جنديني يف هجوم �سم�ل م�يل نقل �سيف القذايف اإىل طرابل�ش ال�ستكم�ل حم�كمته
•• باماكو-اأ ف ب:

قتل جنديان ماليان وجرح �ربعة �خرون بانفجار عبوة يف منطقة 
بيان  �م�س يف  �ملالية  �علنت �حلكومة  ما  وف��ق  �شرق(  )�شمال  غ��او 
منددة ب عمل �رهابي . و�فاد �لبيان �ن �لحد يف �ل�شاعة �لثامنة 
)بالتوقيتني �ملحلي و�لعاملي( تعر�س �حد مو�قع �لقو�ت �مل�شلحة 
جمهولون،  زرع��ه��ا  نا�شفة  بعبوة  هجوم  �ىل  �مل��و���ش��ر�ت  يف  �ملالية 
وتقع  �لع�شكريني  ب��ني  ج��رح��ى  و�رب��ع��ة  ق��ت��ي��الن  ه��ي  و�حل�شيلة 
�ملو�شر�ت على م�شافة 120 كلم تقريبا �شمال غاو، كربى مدن 
�ل�شمال. و د�نت �حلكومة �ملالية ب�شدة هذ� �لعمل �لرهابي �لذي 
�عتربته مناق�شا لاللتز�مات �لتي قطعها قادة �ملجموعات �مل�شلحة 
كيد�ل  �ي��ار-م��اي��و يف  �ملالية يف  �ل�شلطات  م��ع  �ب��رم��ت  �ت��ف��اق��ات  يف 

)�ق�شى �شمال �شرق مايل( ويف متوز-يوليو يف �جلز�ئر.

ت�يوان حت�فظ على 
عالقته� مع بوركين� ف��سو 

•• تايبه-رويرتز:

تايو�ن  يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  قالت 
�م�س �إنها و�ثقة من �حلفاظ على 
بوركينا  حليفتها  م��ع  �ل��ع��الق��ات 
�لرئي�س  ��شتقالة  �أعقاب  يف  فا�شو 
�ل�شلطة  ع��ل��ى  �جل��ي�����س  و���ش��ي��ط��رة 
من  و�ح��دة  فا�شو  وبوركينا  هناك 
ثالث دول �فريقية ما ز�لت تقيم 
بينما  تايو�ن  مع  ر�شمية  عالقات 
بال�شني  �ل�����دول  م��ع��ظ��م  ت��ع��رف 
�لأخريان  و�ل��دول��ت��ان  منها.  ب��دل 
ه���م���ا �����ش����و�زي����الن����د و����ش���اوت���وم���ي 

وبرين�شيب.
�خلارجية  وز�رة  م�شوؤول يف  وق��ال 
�لتايو�نية لرويرز �لعالقات بني 
فا�شو(  وبوركينا  )تايو�ن  �لبلدين 
�مل��ا���ش��ي��ة كانت  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل 
ق��وي��ة. ه���ذه �ل��ع��الق��ات ل��ن تتاأثر 

بتغيري حكومتها. 
��شمه  ن�شر  ع��دم  �مل�����ش��وؤول  وط��ل��ب 
لأن��ه م��ن غ��ري �ل��الئ��ق دبلوما�شيا 
دول��ة على و�شع مثل  �أي  تعلق  �أن 

�لقائم حاليا يف بوركينا فا�شو.
�إقليما  ت���اي���و�ن  �ل�����ش��ني  وت��ع��ت��رب 
�إذ�  بالقوة  ��شتعادته  يجب  مارقا 
ل��زم �لأم���ر وف��ق��دت ت��اي��و�ن حلفاء 
تغيري�ت  �أع�����ق�����اب  يف  ق���ب���ل  م����ن 
�شيا�شية �أو ��شطر�بات كما حولت 
�أك��رث من  �ل��دول عالقاتها  بع�س 
وليبرييا  ل��ي�����ش��وت��و  وب��ي��ن��ه��ا  م����رة 

و�لنيجر.

•• واغادوغو-اأ ف ب:

بوركينا  يف  �جل���ي�������س  �����ش���ت���خ���دم 
للدموع  �مل�������ش���ي���ل  �ل����غ����از  ف���ا����ش���و 
�لتحذيرية  �ل��ن��اري��ة  و�ل���ع���ي���ار�ت 
�شد �ملتظاهرين �لذين يرف�شون 
�لتز�مه  لكنه كرر  ت�شلمه �حلكم، 
�طار  يف  �نتقالية  عملية  �ج����ر�ء 

ت�شاوري.
�ل��ت��ز�م��ه �لقيام   وج���دد �جل��ي�����س 
مع  ب��ال��ت�����ش��اور  �لعملي���������ة  ب��ه��ذه 
بوركين�ا،  يف  �ملجتمع  مكونات  كل 
وذل�������ك �ث������ر �ج����ت����م����اع م����ع ق����ادة 

�ملعار�شة.
ك��ذل��ك، و����ش��ل �ل��رج��ل �ل��ق��وي يف 
�لبالد �للفتنانت كولونيل ��شحق 
�شفريي  م����ع  م�������ش���اور�ت���ه  زي������د� 
فرن�شا و�لوليات �ملتحدة بح�شب 

�لتلفزيون �لوطني.
�ل�����دويل يف �شكل  �مل��ج��ت��م��ع  ون����دد 
�لع�شكريني  ب���ت�������ش���ل���م  و��������ش������ع 

لل�شلطة.
�ىل ذل��ك، قتل �شاب كان يتظاهر 
�لوطني  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  مبنى  �م���ام 
�جلي�س  وف��ق  طائ�شة  بر�شا�شة 
تفريق  �ىل  ق���و�ت���ه  ع��م��دت  ح���ني 

�ملتظاهرين.
و�ط��ل��ق ج��ن��ود م��ن ف���وج �حلر�س 
�ل��رئ��ا���ش��ي �ل���ن���ار يف �ل���ه���و�ء عند 

وطوق �جلنود �ل�شاحة ملنع و�شول 
�ملتظاهرين. وكان �جلي�س فو�س 
كولوني�������ل  �ل��ل��ف��ت��ن��ان��ت  �ل�����ش��ب��ت 
تويل  ع��ام��ا(   49( زي��د�  ��ش�����حق 

�لنظام �ملوقت. 
�جلديد  �لع�شكري  �لقائد  ووع��د 
كل  جتمع  دمي��وق��ر�ط��ي��ة  بعملية 
�لقوى �حلية يف هذ� �لبلد �لفقري 

م��دخ��ل م��ب��ن��ى �ل��ت��ل��ف��زي��ون بعيد 
)بالتوقيتني   14،00 �ل�����ش��اع��ة 
�ملحلي و�لعاملي( لتفريق �جلموع، 

ثم �شيطرو� عليه
�شاحة  على  �جلي�س  �شيطر  .كما 
و�بعد  و�غ���ادوغ���و،  لن��ا���ش��ي��ون يف 
�لذين  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  �لف  م��ن��ه��ا 

كانو� �حت�شدو� فيها.

يف منطقة �ل�شاحل، لكن �لغمو�س 
هذه  بتفا�شيل  ي��ح��وط  ي����ز�ل  ل 

�لعملية �لنتقالية.
وي�شكل تويل �جلي�س لل�شلطة يف 
�ملتحدة  للوليات  حتديا  بوركينا 
�شاعات  ق��ب��ل  دع����ت  ك���ان���ت  �ل���ت���ي 
فور�  �حل��ك��م  ت�شليم  �ىل  �جلي�س 
ل��ل�����ش��ل��ط��ات �مل���دن���ي���ة م����ن����ددة ب 

موريت�ني� تقرر حم�كمة 
وزيرة �س�بقة
•• نواك�صوط-وكاالت:

ق���رر �ل��ق�����ش��اء �مل��وري��ت��اين حماكمة 
�ل���وزي���رة لل���ه ب��ن��ت �أ����ش���ري���ف؛ بعد 
لها  زم�����الء  م���ن  دع�����وى  ت��ل��ق��ى  �أن 
����ش���ارك���وه���ا �ل��ع��م��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي من 
�ل�شبابي  �حل�������ر�ك  ح�����زب  خ�����الل 
�ملوريتاين �لذي تقوده منت ��شريف 
منذ فرة و��شتدعت �لغرفة �ملدنية 
مب��ح��ك��م��ة ولي�����ة ن���و�ك�������ش���وط بنت 
حماكمة  جل�شة  حل�����ش��ور  ����ش��ري��ف 
يف  �لقادم  �لأربعاء  يوم  ��شتعجالية، 
�لعدل  بق�شر  �لغرفة  رئي�س  مكتب 

يف نو�ك�شوط. 
وك������ان �ل����ق����ي����ادي ب���ح���زب �حل�����ر�ك 
�شيدين  ول�����د  ي���و����ش���ف  �ل�������ش���ب���اب���ي 
�ملوريتاين  �ل��ق�����ش��اء  �إىل  ت��ق��دم  ق��د 
ب��دع��وى ���ش��د ب��ن��ت �أ���ش��ري��ف، و�شط 
�شعي متو��شل من �لكتلة، من �أجل 

عزلها من رئا�شة �حلزب.

•• بري�صتينا-اأ ف ب:

ب��ع��د ح����و�ىل خ��م�����ش��ة ����ش��ه��ر على 
�لن����ت����خ����اب����ات �ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة يف 
كو�شوفو  ي�شهد  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و 
��شو�أ �زمة �شيا�شية منذ ��شتقالله 
2008 ما يهدد  عن �شربيا عام 

بن�شف عملية تطبيع عالقاته مع 
�نتخابات  نحو  وب��ال��دف��ع  ب��ل��غ��ر�د 

مبكرة جديدة.
وجنم �مل��ازق �حل��ايل عن غمو�س 
ف����ان كان  ك���و����ش���وف���و.  يف د����ش���ت���ور 
�ل��د���ش��ت��ور ي��ج��ي��ز ل��ل��ح��زب �ل���ذي 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يت�شدر 

بلول  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل���ح���ل���ل  وق������ال 
بقاج �نه ب�شبب هذه �لزم��ة، فان 
كو�شوفو يفقد �ي قا�شم م�شرك 
ببطء  وي�شلك  طبيعية  دول��ة  م��ع 

طريق �لدول �لفا�شلة .
و�����ش���اف ب��ق��اج �ن���ه يف ح���ال عدم 
لن  ت�������ش���وي���ة  �ي  �ىل  �ل���ت���و����ش���ل 
ي���ك���ون ه���ن���اك ح���ل ب�����دون تدخل 

)دبلوما�شي( �جنبي .
�ل�شيا�شية  �لزم��ة  ه��ذه  و�قرنت 
�لبعثة  ط����اول����ت  ف�����ش��ي��ح��ة  م����ع 
يف  و�لق�شاء  لل�شرطة  �لوروب��ي��ة 
عامة  مدعية  �تهام  مع  كو�شوفو 
بريطانية هي ماريا باميه بع�س 

كبار م�شوؤوليها بالف�شاد.
غد�ة  ت�شكلت  �لتي  �لبعثة  وه��ذه 
�ع����الن ����ش��ت��ق��الل ك��و���ش��وف��و كان 
كو�شوفو  تلقني  حت��دي��د�  هدفها 
�لنظام  ودع�����م  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
على  و�مل�����ش��اع��دة  فيه  �لق�شائ����ي 
ق����ي����ام دول��������ة ق�����ان�����ون وت����رت����ب 

ع���دة ع���و�ق���ب ع���ن �خ��ت��ب��ار �لقوة 
�لد�شتوري هذ�.

ف��ا���ش��ط��رت �مل��ع��ار���ش��ة م���ن �جل 
�شم  �ىل  �لغالبية  على  �حل�شول 
حركة تقرير �مل�شري �ىل ق�شيتها 
مع  �حل����و�ر  م��ل��ف  ت�شليمها  ل��ق��اء 
بلغر�د حول تطبيع �لعالقات بني 

�شربيا وكو�شوفو.
�مل�شري  ت���ق���ري���ر  ح����رك����ة  �ن  �ل 
معار�شة لي تفاو�س مع �شربيا، 
عملية  �����ش���ت���م���ر�ري���ة  ي���ه���دد  م����ا 
وبلغر�د  بري�شتينا  ب��ني  �لتطبيع 
�ت����ف����اق و����ش���ف بانه  �ب�������ر�م  ب���ع���د 
تاريخي يف ني�شان-�بريل 2013 

برعاية �لحتاد �لوروبي.
ووق���ع���ت ح�����و�دث م���وؤخ���ر� خالل 
م��ب��ار�ة ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��ني �شربيا 
و�ل��ب��ان��ي��ا يف ب��ل��غ��ر�د حت��ول��ت �ىل 
ما  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  �شيا�شية  �زم���ة 
ي�����ش��ور ه�����ش��ا���ش��ة �ل���ع���الق���ات بني 

�ل�شرب و�للبان يف �ملنطقة.

رئي�س  مل��ن�����ش��ب  م���ر����ش���ح  ت���ق���دمي 
�ي  ي���ح���دد  ل  �ن����ه  �ل  �ل����ربمل����ان، 
�ملحاولت  ع��دد  ول  ل��ذل��ك،  مهلة 

�مل�شموحة.
يلحظ  مل  �ل��د���ش��ت��ور  �ن  و�له����م 
�ملعار�شة  ت����ق����دم  �ن  �م���ك���ان���ي���ة 
مر�شحها للمن�شب حتى لو كانت 
مت��ث��ل �ل��غ��ال��ب��ي��ة ك��م��ا ه���ي �حلال 
رئي�س  �ن���ت���خ���اب  وب������دون  ح��ال��ي��ا 
ت�شكيل  ع��م��ل��ي��ة  ف�����ان  ل���ل���ربمل���ان، 
�ملوؤ�ش�شات  من  وغريها  �حلكومة 
ت��ب��ق��ى ب��رم��ت��ه��ا م��ع��ط��ل��ة ويف ظل 
�لد�شتور،  ن�س  يف  �لغمو�س  ه��ذ� 
�ل��وزر�ء �ملنتهية  فان حزب رئي�س 
وليته ها�شم تات�شي )46 عاما( 
زعيم �حلرب �ل�شابق �لذي ير�أ�س 
وقاد  �شنو�ت  �شبع  منذ  �حلكومة 
يتم�شك  �ل���ش��ت��ق��الل،  �ىل  ب���الده 
�ملعار�شة  ت�شعى  فيما  بال�شلطة 
لنتز�عها  �ئ��ت��الف  يف  �ملجتمعة 

منه.

حم���اول���ة ج��ي�����س ب��ورك��ي��ن��ا فر�س 
�ر�دته على �ل�شعب .

وين�س �لد�شتور يف بوركينا �لذي 
يتوىل  �ن  على  �لع�شكريون  علقه 
رئي�س �جلمعية �لوطنية �لرئا�شة 
�لنتقالية يف حال �شغور �ل�شلطة. 
من جهته، دعا �لحت��اد �لوروبي 
�حر�م  �ىل  ب��ورك��ي��ن��ا  �جل��ي�����س يف 
حق  فيها  مبا  �ل�شا�شية  �حلقوق 

�لتظاهر �شلميا.
وك�����ان�����ت �ل����و�����ش����اط����ة �ل����دول����ي����ة 
�لتي  فا�شو  بوركينا  يف  �لثالثية 
و�لحتاد  �مل��ت��ح��دة  �لمم  ت��ق��وده��ا 
�لقليمية  و�مل��ن��ظ��م��ة  �لف��ري��ق��ي 
ل���غ���رب �ف��ري��ق��ي��������ا، دع����ت يف وقت 
�نتقايل  ن��ظ��ام  �ق��ام��ة  �ىل  ���ش��اب��ق 
ي���ر�أ����ش���ه م����دين و ي��ت��ط��اب��ق مع 
ولوحت   ، �ل���د����ش���ت���وري  �ل���ن���ظ���ام 
يح�شل  مل  �ذ�  ع��ق��وب��ات  ب��ف��ر���س 

ذلك.
�ملتحدة  �لمم  م��ن�����������������دوب  وق����ال 
ل�����غ�����رب �ف����ري����ق����ي����ا حم����م����د بن 
ناأمل  �شحايف  موؤمتر  يف  �شمبا�س 
ير�أ�شه  �ن��ت��ق��ايل  ن��ظ��ام  ق��ي��ام  يف 
�لنظ�����ام  م��ع  ويتطاب�����ق  م���دين 
ل  ف��ال��ع��و�ق��ب  و�إل  �ل��د���ش��ت��وري، 
تخفى على �حد. نريد �ن نتجنب 
بوركينا  ع��ل��ى  ع��ق��وب��������������ات  ف��ر���س 

فا�شو .

م�شجونا ببلدة �لزنتان، وقبول عقد جل�شة حماكمته مبحكمة 
�لزنتان جاء نتيجة تردي �لأو�شاع �لأمنية يف طر�بل�س . وعن 
�ل��ق��ذ�يف م��ع جل�شة �ملحكمة �لتي  ت��و����ش��ل جن��ل  �أ���ش��ب��اب ع��دم 
�لتو��شل  �مل�شدر تعذر  �لأول يف طر�بل�س، قال  �م�س  �أجريت، 
�ملغلقة  �ل��د�ئ��رة  ل��رب��ط  �ل��زن��ت��ان  يف  �لق�شائية  باجلهات  كليا 
هي  بحرب  من�شغلة  �لزنتان  ؛لأن  بطر�بل�س  �ملحكمة  بقاعة 
�لعا�شمة  غ��رب  160 كم  �لزنتان  �أن  ي�شار �ىل   . ط��رف فيها 
تخو�س منذ قر�بة �ل�شهر حربا للدفاع عن نف�شها من قو�ت 
وغريان  ككلة جنوبا  �لتي حتا�شرها من حم��اور  ليبيا،  فجر 
�شرقا وجادو �شمال، �أ�شفرت عن نزوح ع�شر�ت �لأ�شر من د�خل 
حولها.  �مل�شتعر  �لقتال  جر�ء  �لع�شر�ت  وجرح  ومقتل  �ملدينة 

•• طرابل�س-وكاالت:

�إجر�ء  �شتتخذ  �لعليا  �ملحكمة  �إن  ليبي،  ق�شائي  م�شدر  ق��ال 
من  �ل��ق��ذ�يف  �لإ����ش���الم  �شيف  بنقل  يتمثل  ق��ري��ب��ا  ��شتثنائيا 
حمب�شه يف بلدة �لزنتان �إىل �لعا�شمة طر�بل�س )غرب( خوفا 
يف  �لق�شائي  �لهيكل  قمة  �لعليا  �ملحكمة  وتعد  �شالمته  على 

ليبيا، ومقرها طر�بل�س.
وق���ال �مل�����ش��در �ل���ذي طلب ع��دم ذك��ر ����ش��م��ه، �إن���ه مل يعد من 
ف�شالمة  ك��ال��زن��ت��ان،  م��ت��وت��رة  �ملتهم يف منطقة  ب��ق��اء  �مل��ق��ب��ول 
�ملتهم يكفلها �لق�شاء �لليبي ولي�س �لت�شكيالت �مل�شلحة حتى 
�لقذ�يف  �لإب��ق��اء على جنل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . ول��و كانت �شرعية 

و�ن�شحبت قو�ت �لزنتان �ملكونة من لو�ئي �ل�شو�عق و�لقعقاع 
من طر�بل�س، يف �أغ�شط�س-�آب �ملا�شي بعد �نك�شارها �أمام قو�ت 
فجر ليبيا يف قتال د�م لكرث من �شهر حول مطار طر�بل�س 
تاأجيل حماكمة  ��شتئناف طر�بل�س  و�أعلنت حمكمة  �ل��دويل. 
�شيف �لإ�شالم �لقذ�يف، و22 �شخ�شا من رموز نظام �لقذ�يف 

�إىل 16 نوفمرب-ت�شرين ثان �جلاري.
مبكتب  �لتحقيقات  ق�شم  رئي�س  �ل�����ش��ور،  �ل�شديق  وبح�شب 
�لنائب �لعام، فاإن �لتاأجيل جاء بناء على طلب حمامي �لدفاع 
�لعام  �لنائب  مكتب  تلقي  �ل�شور  ونفى  �أور�ق��ه��م.  ل�شتكمال 
�لقذ�يف  �شيف  �ملتهم  نقل  ب�شاأن  �لعليا  �ملحكمة  من  طلب  �أي 

لطر�بل�س.

بتنازلت . يف غ�شون ذلك، ذكر وزير  �لخر كان يقوم 
�ل�شلطات  �شتيامناير  فالر  فر�نك  �لمل��اين  �خلارجية 
�لرو�شية �م�س بتعهدها باحر�م وحدة �وكر�نيا ، وذلك 
�شرق  �لنف�شاليون يف  فيها  فاز  �لتي  �لنتخابات  غد�ة 
�لفعل  رد  تغريدتني هما  �شتاينماير يف  و�شرح  �لبالد. 
��شا�س  �لول على �لنتخابات �شنحكم على رو�شيا على 

ت�شريحاتها بان وحدة �وكر�نيا لن مت�س .
�لتي  ب��الن��ت��خ��اب��ات  ي�شمى  م��ا  �ن  �شتاينماير  و�ع��ت��رب 
بن�س  ي�شر  �شرعية،  غ��ري  �لوروب����ي  �لحت���اد  �عتربها 
وروح �ت��ف��اق��ات م��ي��ن�����ش��ك �ل��ت��ي مت �ل��ت��و���ش��ل �ل��ي��ه��ا يف 
�خلام�س من �يلول-�شبتمرب بني كييف و�لنف�شاليني 

بدعم من �ل�شرة �لدولية ورو�شيا.
موغريني  فيدريكا  تعابري  بذلك  �شتاينماير  و��شتعاد 
وزيرة خارجية �لحتاد �لوروبي �لتي �علنت �ن �تفاقات 

•• عوا�صم-وكاالت:

وجيز  ت��وغ��ل  �لوروب���ي���ة،  �لج���و�ء  يف  رو�شية  مقاتالت 
�ملياه  يف  بها  م�شتبه  غ��و����ش��ة  وم��ط��اردة  ��شتونيا  ف��وق 
�ل�شويدية.. كلها و�شائل ت�شتغلها رو�شيا بنظر حمللني 

لختبار �لغرب كما يف زمن �حلرب �لباردة.
و�علن �لمني �لعام للحلف �لطل�شي ين�س �شتولتنربغ 
�ل��ع��ام مت �ع��ر����س �ك��رث م��ن مئة  يف �ثينا منذ مطلع 
مقاتلة رو�شية �ي �كرث بثالث مر�ت من �لعام �ملا�شي. 
هناك زيادة ملحوظة لكننا نقوم بالالزم. نحن نعر�س 

تلك �لطائر�ت فنحن م�شتعدون للرد .
ب�شل�شلتني  و�ح��د  ��شبوع  خالل  �لطل�شي  �حللف  ون��دد 
من �حلو�دث �شارك فيها �شالح �جلو �لرو�شي. ففي 22 
ت�شرين �لول-�كتوبر، توغلت طائرة خم�ش�شة جلمع 
 600 علو  على  �ل�شتوين  �جل��وي  �ملجال  يف  �ملعلومات 

مر وملدة دقيقة يف حميط جزيرة �شارميا.
وبعد ظهر �لثالثاء ويوم �لربعاء، �قلعت مقاتالت تابعة 
للحلف �لطل�شي �ملانية ونروجية وبريطانية وبرتغالية 
وتركية ودمناركية وحتى فنلندية و�شويدية لعر��س 
تقوم ب  كانت  �لرو�شية  �لطائر�ت  �ربع جمموعات من 
وبحر  �لبلطيق  وبحر  �لطل�شي  �ملحيط  فوق  مناور�ت 

�ل�شمال و�لبحر �ل�شود.
مقاتالت  ��شتخد�م  خ��الل  من  ه��ذ�  �لقوة  و��شتعر��س 
�حللف  بح�شب  يك�شف  نقل  وط��ائ��ر�ت  وق��اذف��ات  جوية 

�لطل�شي عن ن�شاط على نطاق و��شع و غري معهود .
يف �مل��ق��اب��ل، �ع��ت��رب �ي��غ��ور ك��وروت�����ش��ن��ك��و ع�����ش��و �ملجل�س 
جمرد  �لم��ر  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  ل��دى  �ل�شت�شاري 
��شتئناف لن�شاط ع�شكري طبيعي لدولة حري�شة على 

تتدرب  �جلوية  �ل��ق��و�ت  و�لدفاعية.  �لقتالية  قدر�تها 
وتقوم بطلعات ��شتطالعية لنتبني �كرث نو�يا زمالئنا 
يف �حللف �لطل�شي . و��شاف كوروت�شنكو �عتاد �لغرب 
على �ننا نتجنب �لظهور. لكن ذلك �نتهى ونحن نعرف 

كيف جنعل �جلميع يقر مب�شاحلنا �ل�شرعية .
�حللف  ���ش��وؤون  خبري  تيغر  بروك�س  �عترب  جهته،  من 
�لطل�شي لدى معهد �آي �ت�س ��س جاينز ديفن�س �ن هذ� 
�حلرب  نهاية  منذ  يتوقف  مل  �ل�شتفز�ز�ت  من  �لنوع 

�لباردة لكن مل يتم �لبالغ عنه يف �ل�شابق . 
و��شاف ما تغري هو �نه وبدل من �لتحليق فوق �لد�ئرة 
نزول  تتجه  رو�شيا  باتت  و�ل�شويد  و�ل���روج  �لقطبية 
بال�شكان و�شمن ت�شكيالت  �كتظاظا  نحو مناطق �كرث 
مركبة.. حتى �ن �لنا�س ميكنهم روؤية �لطائر�ت عندما 

حتلق فوق �جلزر �لربيطانية �و �لبلطيق .
فرو�شيا  م�����ش��ادف��ة  ل��ي�����س  �لم�����ر  �ن  ت��ي��غ��ر  و������ش����اف 
منذ  �وكر�نيا  يف  فعلت  كما  عد�ئية  �كرث  �شلوكا  تتبنى 
دعم  وتقدمي  �لقرم  جزيرة  �شبه  �شم  مع  �ذ�ر-م��ار���س 

للمتمردين �لنف�شاليني يف �شرق �وكر�نيا.
مئتي  م��ن  �ك��رث  ��شبوعني  قبل  ن�شرت  �ل�شويد  وك��ان��ت 
يف  وم��روح��ي��ات  �ل��غ��ام  وكا�شحات  خفية  وزو�رق  جندي 
�لعديد  ر�ه��ا  غام�شة  غو��شة  عن  بحثا  �لبلطيق  بحر 
تنفذ  كانت  �لتي  بالعمليات  يذكر  مما  �ل�شخا�س  من 
لغو��شات  ت���وغ���ل  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي  �ل���ق���رن  ث��م��ان��ي��ن��ات  يف 

�شوفياتية.
مو�شكو  يف  �لع�شكري  �مل��ح��ل��ل  فلنغهاور  ب��اف��ل  و�ع��ت��رب 
 . �لباردة  للحرب  �لكال�شيكية  �ل�شاليب  �ىل  لقد عدنا 
و��شاف �نها لعبة تو�زن على �شفري �حلرب �لنووية ومبا 
�نه من غري �لو�رد �ندلع مثل هذه �حلرب، فان �جلانب 

لتعيني  و�ل��ق��ان��وين  �ل�شرعي  �ل�شبيل  ت��ز�ل  ل  مين�شك 
ل�شيطرة  �خلا�شع  �وكر�نيا  �شرق  يف  �ملحلية  �ل�شلطات 

�لنف�شاليني �ملو�لني لرو�شيا.
من جهتها، �علنت مو�شكو �نها حترم نتائج �لنتخابات 
وتعترب خالفا للغرب �ن �لنتخابات ت�شكل �حد �لنقاط 
�شرعية  �شفة  ��شفاء  وتتيح  مين�شك  �تفاقات  �ملهمة يف 

على �ل�شلطات �لنف�شالية.
�لنتخابات  يف  للتوقعات  طبقا  �ملتمردون  �ل��ق��ادة  وف��از 
بانها  �لوروب���ي  �لحت���اد  و�شفها  �لتي  �وك��ر�ن��ي��ا  ب�شرق 
ع��ائ��ق ج��دي��د �م����ام �ل�����ش��الم يف ح���ني �ع���رف���ت رو�شيا 
ي�شيطر  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  و�دت  بنتائجها 
منطقة  ن�شف  �ي  ل��رو���ش��ي��ا،  �مل��و�ل��ون  �مل��ق��ات��ل��ون  عليها 
تثبيت  �ىل  لوغان�شك،  منطقة  م��ن  وق�شم  دونيت�شك 

�لقياديني �لنف�شاليني يف �شرق �لبالد يف منا�شبهم.
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حكم ق�س�ئي بتغرمي وزير الداخلية االأردين
•• عمان-وكاالت:

ق�شت حمكمة �شلح حقوق عمان �أخري�ً، ل�شالح عامل و�فد، 
�لأمن  مدير  �لد�خلية،  وزي��ر  من  كل  على  رفعها  ق�شية،  يف 
�ل���ع���ام، م��دي��ر م��رك��ز �إ����ش���الح وت��اأه��ي��ل �جل���وي���دة، وحمافظ 
�إياهم باتخاذ عدة �جر�ء�ت تع�شفية بحقه،  �لعا�شمة، متهما 
بد�أت بتوقيفه �إد�ريا، لفرة طويلة، ثم ت�شفريه، وعدم �ل�شماح 
يف  �ل��ك��ي��ايل،  هيفاء  �لقا�شية  وحكمت  للمملكة.  ب��ال��ع��ودة  ل��ه 
�لدعوى �لتي مثل فيها �لو�فد مركز متكني للدعم و�مل�شاندة، 
باحلكم بالز�م �جلهة �ملدعى عليها، بدفع مبلغ 2000 دينار، 
للمدعي )بدل �لعطل و�ل�شرر �ملادي و�ملعنوي و�لنف�شي، وبدل 

�لك�شب �لفائت(، وت�شمينها �لر�شوم و�مل�شاريف، ومبلغ 100 
�أتعاب حماماة، و�لفائدة �لقانونية، من تاريخ �ملطالبة  دينار 
�ملدعي،  �أن  �إىل  ت�شري  �ل��دع��وى  وقائع   . �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
و��شمه حمدينو �لنجدي ، م�شري �جلن�شية، مت �إلقاء �لقب�س 
عليه يف 20 �يلول-�شبتمرب 2009 ولغاية 28 كانون �لأول-
لعدم  �لعمل،  وز�رة  �لعام، من قبل مفت�شي  ذ�ت  دي�شمرب من 
نتيجة  �لعمل  �شاحب  ف�شخه  و�ل��ذي  عمله،  ت�شريح  جتديد 
خالفات مع �لعامل . وجاء يف قر�ر �حلكم �أن م�شوؤولية جتديد 
بح�شب  �لعامل،  ولي�س  �لعمل،  �شاحب  على  تقع  �لت�شريح، 
�أحكام قانون �لعمل. و�نتقد قر�ر �حلكم توقيف �لعامل ثالثة 
�شهور، يف نظارة مديرية �شرطة جنوب عمان، رغم �أن قانون 

�أ�شول �ملحاكمات �جلز�ئية، مينع توقيف �أي متهم، ملدة تزيد 
�شدر  كما   . ق�شائية  جهة  على  عر�شه  دون  �شاعة،   24 على 
قر�ر من حمافظ �لعا�شمة، باإبعاده، وعدم �ل�شماح له بالعودة 
مرة �أخرى للمملكة، حيث مت توقيفه مدة )13 �شهر�(،حلني 

�لنتهاء من �إجر�ء�ت �لإبعاد.
�لطعام،  عن  �إ�شر�به  بعد  �ملحتجز،  �لعامل  عن  �لإف���ر�ج  ومت 
ما  �أن جميع  قر�رها  �لقا�شية، يف  لتوؤكد  �إبعاده،  يتم  �أن  دون 
�ملدعي من حريته،  �أفعال، حرمت  �ملدعى عليهم، من  قام به 
ومعنوية  مادية  �أ���ش��ر�ر�  بالعامل  �أحل��ق  ما  تع�شفيا،  حرمانا 
ونف�شية، كونه غريب ديار، وجاء للعمل لإعالة �أ�شرته، �ملكونة 

من زوجته و�بنته �ل�شغرية، �للتني كانتا برفقته يف �لأردن .

قتياًل ح�سيلة انفج�ر الهور والهند   60

قلق اأممي من اخلالف بني امل�سوؤولني ال�سوم�ليني

بونت� يفوز ب�جلولة االأوىل من انتخ�ب�ت روم�ني� 

مريكل حتذر بريط�ني� من فر�ش قيود على الهجرة االأوروبية

•• عوا�صم-وكاالت:

ت����ت����ز�ي����د خ�����الف�����ات �ل����������ر�أي بني 
�لأمريكية؛  �لإد�رة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
��شر�تيجية  ت���و����ش���ي���ع  ب���������ش����اأن 
�أوباما يف مكافحة  �لرئي�س بار�ك 
لت�شمل   ، �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم 
�لنظام �ل�شوري، و�أكرث ما يجري 
�لأفعال  ردود  ه��و  ع��ن��ه؛  �حل��دي��ث 
لنظام  �مل�شاندة  ل��ل��دول  �ل�شديدة 
تردد  عن  ف�شال  كرو�شيا،  �لأ���ش��د 
�لأوروب���ي���ني غري  بع�س �حل��ل��ف��اء 
�ل���ر�غ���ب���ني ب��ال��ت��دخ��ل يف �لأزم�����ة 
�ل�شورية. ول يلوح �لبيت �لأبي�س 
�لنطاق  و����ش��ع  تغيري  �أي  ب��اإج��ر�ء 
على  �مل��ذك��ورة،  �ل�شر�تيجية  يف 
�لأق������ل �أم������ام ع���د����ش���ات �لإع������الم. 
وي��ح��م��ل ���ش��م ب�����ش��ار �لأ����ش���د �إىل 
�أخ����ط����اًر� كبرية  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ي�شعى  �ل����ذي  لأوب���ام���ا،  بالن�شبة 
�إىل حل �شيا�شي للحرب �ل�شورية، 
�لع�شكري  �ل���ت���دخ���ل  ع���ن  ب���ع���ي���ًد� 
�لأمريكية  �لإدر�ة  وتعتقد  فيها.  
�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  ت���دري���ب  �أن 
مو�جهة  يف  ب��ال��ع��ت��اد  وت���زوي���ده���ا 
ُي�����ش��ت��خ��دم يف  �أن  د�ع���������س، مي��ك��ن 
حم��ارب��ة �لأ����ش���د، وب��ذل��ك ت�شيب 
د�ع�س  م��ك��اف��ح��ة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري ب��ط��ري��ق��ة غري 
مبا�شرة، ومل يفتاأ �لناطقون با�شم 
�لإد�رة �لأمريكية؛ يتحدثون عن 
�إ�شعاف تنظيم د�ع�س �شيقوي  �أن 
�مل���ع���ار����ش���ة �ل���������ش����وري����ة، وه�����و ما 
على  �لأ���ش��د  �إرغ���ام  على  �شي�شاعد 

�جللو�س �إىل طاولة �ملفاو�شات.
منذ  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  و�أث����������ارت 
�لق�شم  ح��ول  ت�����ش��اوؤلت؛  طرحها 
مكافحة  م���ن  ب�����ش��وري��ا  �خل���ا����س 
�إنهاء �حلرب �لد�ئرة  د�ع�س، دون 
�ل�شوؤون  خبري  ويقول  �ل��ب��الد،  يف 

•• �صنعاء-وكاالت:

ت��ظ��اه��ر �مل��ئ��ات م��ن ط���الب جامعة 
بالعا�شمة  )ح���ك���وم���ي���ة(  ���ش��ن��ع��اء 
باإخر�ج  للمطالبة  �م�س،  �ليمنية، 
م�������ش���ل���ح���ي ج����م����اع����ة �أن�����������ش�����ار �هلل 

)�حلوثي( من �جلامعة.
وط���ال���ب �ل���ط���الب �مل��ح��ت��ج��ني �أم���ام 
ب���و�ب���ة �جل���ام���ع���ة، ب�����ش��رع��ة �إخ�����ر�ج 
حرم  من  �حلوثي  جماعة  م�شلحي 
بحر��س  و����ش��ت��ب��د�ل��ه��م  �جل���ام���ع���ة، 

مدنيني.
�ملتظاهرون  �أمهل  �لثانية،  وللمرة 
رئ��ا���ش��ة �جل��ام��ع��ة ي��وم��ني ح��ت��ى غد 
�لأربعاء، لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 
ت���و�ج���د م�شلحي  �إن���ه���اء  �أج�����ل  م���ن 
�شيتخدون  ف��اإن��ه��م  و�إل  �حل���وث���ي، 
�إج�������ر�ء�ت ت�����ش��ع��ي��دي��ة ح��ا���ش��م��ة، مل 

يعلنو� عنها.
و ن��ّظ��م �أك��ادمي��ي��ون وط���الب، وقفة 
ب���و�ب���ة �جلامعة  �أم�����ام  �ح��ت��ج��اج��ي��ة 
�ل�شيا�شي  ب���اغ���ت���ي���ال  ل���ل���ت���ن���دي���د 
و�لأكادميي �لبارز، حممد عبد �مللك 
بر�شا�س  �أم�س  قتل  �ل��ذي  �ملتوكل، 
�لعا�شمة  ���ش��و�رع  ب��اأح��د  جمهولني 
�ملحتجون  ��شتنكر  �لوقفة  وخ��الل 
مطالبني   ، �ملتوكل  �غتيال  ح��ادث��ة 
على  بالقب�س  �ليمنية  �ل�شلطات 
من �رتكبو� جرمية �لقتل، وحماية 
�ملفكرين و�ل�شيا�شيني يف �لبالد من 

�أعمال �لقتل.
�لبارز  �ل��ي��م��ن��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  وق���ت���ل 

اغتي�ل ن�ئب ح�كم 
قنده�ر االأفغ�نية 

•• كابول-رويرتز:

�إقليم  ب��ا���ش��م ح��اك��م  ق���ال م��ت��ح��دث 
�م�س  �أفغان�شتان  بجنوب  ق��ن��ده��ار 
بالر�شا�س  قتل  �حل��اك��م  ن��ائ��ب  �إن 
قندهار  م���دي���ن���ة  يف  ج���ام���ع���ة  يف 
هو  �لهجوم  وهذ�  �لإقليم.  عا�شمة 
�لهجمات  م��ن  �شل�شلة  يف  �لأح����دث 
�لعام  هذ�  ��شتهدفت  �لتي  �لد�مية 
قندهار  يف  ق��ر�ر  و�شناع  م�شوؤولني 
لقائد  قاعدة  �ل�شابق  كانت يف  �لتي 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان �مل���ال ع��م��ر ومعقل 
ح��رك��ة �ل��ت��م��رد. وق���ال �مل��ت��ح��دث �إن 
ع��ب��د �ل��ك��اظ��م ب��ات��ي��ال ك���ان يدر�س 
عامه  يف  وك����ان  �ل��ب�����ش��ت��وين  �لأدب 
قندهار  بجامعة  �لأخ��ري  �لدر��شي 
حيث �أطلق عليه مهاجمه �لنار عرب 
نافذة. وقال �ملتحدث حر��س باتيال 
�مل�شت�شفى  �إىل  نقلوه  �ل�شخ�شيون 
حيث ف��ارق �حل��ي��اة.  وكثفت حركة 
�أفغان�شتان  ح��ك��م��ت  �ل��ت��ي  ط��ال��ب��ان 
لل�شريعة  �مل��ت�����ش��دد  مفهومها  وف���ق 
 1996 ع���ام���ي  ب����ني  �ل����ش���الم���ي���ة 
�حلكومة  ع��ل��ى  حملتها  و2001 
�لقو�ت  �ن�����ش��ح��اب  م���ع  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
و�شعدت  �ل����ب����الد  م����ن  �لأج���ن���ب���ي���ة 
وقو�ت  م�����ش��وؤول��ني  ع��ل��ى  هجماتها 
تن�شحب  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  �لأم����ن. 
�لغربي من  �لئتالف  قو�ت  معظم 
وهي   2014 ب��ن��ه��اي��ة  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
�لنهاية �لر�شمية للعملية �لع�شكرية 
ف��رق��ة �شغرية  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
من حو�يل 1800 جندي �أمريكي 

�شتبقى هناك ملكافحة �لإرهاب.

�ل�شرق  بحوث  معهد  يف  �ل�شورية 
تابلر يف  �أن��درو  �لأدن��ى بو��شنطن 
�إن    : بي�شت  دي��ل��ي  مب��وق��ع  تعليق 
هناك �لكثري مما قيل ومل يطبق 
يف �لأزم��ة �ل�شورية ، و�إن: ل �أحد 
�شيء  فعل  يريد  �أوباما  �أن  يعتقد 

ا يف �ملو�شوع �ل�شوري.  حقًّ
�لإد�رة  �أم���ام  �لعقبات  �أك���رب  وم��ن 
لتنظيم  ���ش��رب��ه��ا  �أن  �لأم���ريك���ي���ة 
د�ع�س، �شي�شاعد �لنظام �ل�شوري، 
�أقوى لقو�ت  على توجيه �شربات 
خالل  �شت�شعف  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���ش��ة، 
قتالها �شد د�ع�س.  وهذ� ما يزيد 
�أمام  �لأ���ش��د  مع�شلة  تعقيد  م��ن 
تقول:  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لإد�رة 
�إن �لنظام فقد م�شروعيته وعليه 
ت��رغ��ب يف  �لتنحي م��ن ج��ه��ة، ول 
�أخرى.  �لع�شكري من جهة  �حلل 
ممكًنا  �ل�شيا�شي  �حل��ل  ي��ب��دو  ول 

�لعمليات  ح��ول  ع�شكري  م�شوؤول 
ن�شكل قوة  �أن  : علينا  �شد د�ع�س 
ك��اٍف، قادرة  موثوقة، خالل زمن 
�مليد�ن.  يف  �ل��و���ش��ع  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى 
�ملعتدلة  �ملعار�شة  �أن  ن��رى  نحن 
�لرغم  وعلى   . تدريجيًّا  ت�شعف 
يف  �ملختلفة  �ملوؤ�ش�شات  �إب���د�ء  م��ن 
مغايًر�  ر�أًي����ا  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة 
�لرئي�س  �أن  �إل  وفريقه،  لأوب��ام��ا 
�إىل  بحما�س  ينظر  ل  �لأم��ري��ك��ي 
�لتدخل �لع�شكري يف �شوريا؛ وزج 
�جلي�س يف حرب جديدة، كما هو 

معلوم عنه. 
�ىل ذلك، �عدم �لتنظيم �ملتطرف 
ثمانية مقاتلني يف كتائب معار�شة 
بعد ت�شليم �نف�شهم، وقام ب�شلبهم 
�ل�شورية  �ل��ب��وك��م��ال  م��دي��ن��ة  يف 
�ل���ع���ر�ق، بح�شب  م���ع  �حل���دودي���ة 
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  ذك��ر  م��ا 

�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  حتقق  مل  م��ا 
�لتفوق على �لأر�س. وقال رئي�س 
مارتن  �لأمريكية،  �لأرك���ان  هيئة 
بالكونغر�س  جل�شة  يف  دميب�شي، 
�إنه  �مل��ا���ش��ي،  �أي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب  يف 
با�شتخد�م  �أوب�����ام�����ا  ي��ن�����ش��ح  ق����د 
ف�شل  ح�����ال  يف  �ل����ربي����ة  �ل����ق����و�ت 
د�ع�س  م��ك��اف��ح��ة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ت�شاك  �حل����رب،  وزي���ر  وّج���ه  فيما 
م�شت�شارة  �إىل  خ���ط���اًب���ا  ه���اغ���ل، 
ر�ي�س  ����ش���وز�ن  �ل���ق���وم���ي،  �لأم�����ن 
وحذر  ���ش��دي��دة،  �ن��ت��ق��اد�ت  �شمنه 
�لأمريكية  �ل�شيا�شة  �ن��ه��ي��ار  م��ن 
�خل���ا����ش���ة ب�������ش���وري���ا ب�����ش��ب��ب عدم 
�لأ�شد.   جتاه  �لإد�رة  نو�يا  و�شوح 
كما لوحظ �أن م�شوؤولني يف وز�رة 
�ل�شر�تيجية  �ن��ت��ق��دو�  �ل���دف���اع 
عدم  �شرط  �إع��الم��ي��ة؛  و�شائل  يف 
قال  ح��ي��ث  ه��وي��ت��ه��م،  ع��ن  �لك�شف 

�شنعاء،  ج��ام��ع��ة  يف  و�لأك�����ادمي�����ي 
يد  على  �ملتوكل،  �مللك  عبد  حممد 
�لعا�شمة  يف  جمهولني،  م�شلحني 
عائلته  يف  م�شدر  بح�شب  �شنعاء، 
وق�����ال ع��ب��د �ل���ق���ادر �مل���ت���وك���ل، �أح���د 
له،  ت�شريحات  �ل�شحية، يف  �أق��ارب 
 ، �ل��دك��ت��ور �ملتوكل ف��ارق �حل��ي��اة  �إن 
�أن م�شلحني جمهولني  �إىل  م�شري�ً 
�أطلقو� �لنار عليه يف �شارع �لزر�عة 

ب�شنعاء .
�عتربت  �ليمنية  �ل��رئ��ا���ش��ة  وك��ان��ت 
�لأول،  �أم�����س  م�شاء  نعيها  ب��ي��ان  يف 

�ملا�شي،  �لأربعاء  يوم  ذ�ت��ه  �ملكان  يف 
جماعة  م�شلحي  باإخر�ج  للمطالبة 
�جلامعة  رئا�شة  و�أمهلو�  �حل��وث��ي، 
�لج���������ر�ء�ت  لت����خ����اذ  ����ش���اع���ة   72

�لالزمة لإنهاء �لتو�جد �مل�شلح.
ومنذ �شيطرتهم على �شنعاء يف 21 
يتو�جد  �مل��ا���ش��ي،  ���ش��ب��ت��م��رب-�أي��ل��ول 
جامعة  حرم  يف  حوثيون  م�شلحون 
�شنعاء، وعلى بو�باتها حتت م�شمى 
�ل��ل��ج��ان �ل��ط��الب��ي��ة �ل��ث��وري��ة ، دون 
�لدر��شة  توقف  �إىل  ه��ذ�  ي���وؤدي  �أن 

�مل�شتمرة حتى �ليوم .

�ل�شيا�شي  م��ق��ت��ل  م���ن  �ل���ه���دف  �أن 
�أن�شار  �مل��ق��رب م��ن ج��م��اع��ة  �ل��ب��ارز 
�هلل )�حلوثي( ، �إثارة �لفتنة ، فيما 
�لأمنية  �لأج��ه��زة  �لأخ����رية  حملت 

للدولة �مل�شوؤولية عن �حلادث.
�لنائب  م��ن�����ش��ب  �مل���ت���وك���ل  و����ش���غ���ل 
�ل�����ش��اب��ق لأم�����ني ع����ام ح����زب �حت���اد 
�لقوى �ل�شعبية، �أحد �أحز�ب حتالف 
و�ملقرب  �ليمن،  يف  �مل�شرك  �للقاء 
�ل�شهرية  �هلل  �أن�����ش��ار  ج��م��اع��ة  م��ن 
ب��احل��وث��ي��ني.  وك���ان �ل��ع�����ش��ر�ت من 
طالب جامعة �شنعاء قد تظاهرو� 

للمر�شد  بيان  يف  وج��اء  �لن�����ش��ان 
ثمانية  د�ع�س  تنظيم  �أع��دم  �أم�س 
رجال يف مدينة �لبوكمال �لتابعة 
�لتنظيم  )ت�شمية  �لفر�ت  لولية 
�ل�شورية  �حل����دودي����ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

�لعر�قية(، بتهمة قتال د�ع�س .
�ل����رج����ال  �ن  �مل����ر�����ش����د  و�و������ش�����ح 
�لثمانية كانو� مقاتلني يف كتائب 
م��ق��ات��ل��ة، و���ش��ل��م��و� �أن��ف�����ش��ه��م قبل 
�ل��ذي قام  �لإرهابي  �ي��ام للتنظيم 
ب��اإع��د�م��ه��م و���ش��ل��ب��ه��م ع��ن��د دو�ر 
�ل��ب��وك��م��ال يف  �ل��ط��ي��ارة يف مدينة 
�لزور  دير  ملدينة  �ل�شرقي  �لريف 
حادثة  يف  �ق���دم  �لتنظيم  وك���ان   .
�خ���رى ع��ل��ى �ع����د�م ث��الث��ة رجال 
دير  مدينة  يف  �حلميدية  ح��ي  يف 
�ل���زور وق���ام بف�شل روؤو���ش��ه��م عن 
�أج�����ش��اده��م و���ش��ل��ب��ه��م ع��ل��ى �شور 
�حل��دي��ق��ة �ل��ع��ام��ة �ل��ف��ا���ش��ل��ة بني 
ح���ي���ي �جل��ب��ي��ل��ة و�حل���م���ي���دي���ة يف 
منهم  �ث��ن��ني  �ىل  ووج���ه   . �ملدينة 
�لن�شريي  �ل��ن��ظ��ام  م����و�لة  تهمة 
و�لتعامل معه ، و�ىل �لثالث تهمة 
وقتال  �ل�����ش��ح��و�ت  �ىل  �لن��ت��م��اء 

د�ع�س ، بح�شب �ملر�شد.
و�شيطر تنظيم د�ع�س على �جلزء 
�لكرب من ريف دير �لزور خالل 
�ملا�شي بعد طرد مقاتلي  �ل�شيف 
معارك،  يف  �م����ا  م��ن��ه،  �مل��ع��ار���ش��ة 
و�م��ا بعد �ن قام ه��وؤلء مببايعته 
�شيطر  ك��م��ا  ل����ه.  �ل���ش��ت�����ش��الم  �و 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ن��ف�����ش��ه��ا ع��ل��ى حو�ىل 
ن�شف مدينة دير �ل��زور، بينما ل 
يز�ل ق�شمها �لثاين حتت �شيطرة 
ويلجاأ  �ل�������ش���وري  �ل���ن���ظ���ام  ق�����و�ت 
�لتنظيم �لإرهابي يف �ملناطق �لتي 
و�شوريا  �لعر�ق  يف  عليها  ��شتوىل 
ع�شو�ئية  �ع����د�م����ات  ت��ن��ف��ي��ذ  �ىل 
بالذبح و�ل�شلب وقطع �لر�أ�س يف 

حق كل من يعار�شه. 

التنظيم الإرهابي يعدم 8 من املعار�سة ال�سورية 

تردد اأمريكي ب�س�أن تو�سيع ا�سرتاتيجية اأوب�م� �سد داع�ش

تظ�هرات من�ه�سة للحوثيني يف ج�معة �سنع�ء

غوا�سة و�سفينة �سينيتني ت�سالن �سريالنك� 
•• كولومبو-رويرتز:

بالر�شو  �شريالنكا �شمحت لغو��شة و�شفينة حربية �شينيتني  �ن  قال م�شوؤولون 
يف عا�شمتها �مليناء كولومبو رغم خماوف �لهند من دفء �لعالقات بني �ل�شني 
ت�شانغت�شينغ-2  �لغو��شة  �لهندي وو�شلت  �ملحيط  �لو�قعة يف  و�لدولة �جلزيرة 
و�ل�شفينة �حلربية ت�شانغ �شينغ د�و �ىل كولومبو بعد نحو �شبعة ��شابيع من زيارة 
غو��شة �شينية �أخرى �ىل نف�س �مليناء قبل زيارة �لرئي�س �ل�شيني �شي جني بينغ 
�ىل جنوب ��شيا. وقال �ملتحدث با�شم �لبحرية �ل�شريالنكية كو�شال ورناكول�شوريا 
�أم�س �لحد ر�شت غو��شة و�شفينة حربية يف ميناء كولومبو. و�شلتا يف �لول من 
�كتوبر و�شتمكثان خم�شة �أيام للتزود بالوقود وحتى يرتاح �لطاقم.  و�أ�شاف هذ� 
ميناء  �شفينة حربية يف   230 ر�شت   2010 ع��ام  فمنذ  معتاد  ب�شيء غري  لي�س 
كولومبو من خمتلف �لدول يف زيار�ت ودية وللتزود بالوقود ور�حة �لطاقم وقال 

م�شوؤولون هنود لرويرز �ن وترية �لزيار�ت �ل�شينية تثري قلق نيودلهي.

•• عوا�صم-وكاالت:

عززت باك�شتان �م�س �لتد�بري �لمنية ��شتعد�د� مل�شري�ت 
عا�شور�ء وغد�ة �لتفجري �لذي وقع يف لهور و�رتفعت 
ح�شيلته �إىل �شتني قتيال و�أكرث من مائة جريح عدد . 
وقالت �ل�شرطة �لباك�شتانية �إن �لهجوم �لنتحاري وقع 

�أثناء �لتجمع �ليومي للجنود لإغالق معرب و�غا.
بالهجوم  ن��ارن��در� م��ودي  �لهندي  �ل���وزر�ء  ون��دد رئي�س 
�لن��ت��ح��اري و�أك����د �أن���ه ك���ان ل��ه وق���ع �ل�����ش��دم��ة ، وكتب 
�لتو��شل �لجتماعي )توير(  على ح�شابه على موقع 
و�أقدم  �لإره��اب��ي �خل�شي�س،  �لعمل  �أدي��ن ب�شدة ه��ذ�  �أن��ا 
بينما   ، للم�شابني  و�شلو�تي  �لقتلى،  لعائالت  �لتعازي 
�شددت �لهند �إجر�ء�تها �لأمنية على جانبها من �حلدود 

بعد �لهجوم.
�لهجوم  �مل�����ش��وؤول��ة ع��ن تنفيذ ه��ذ�  ت��ع��رف �جل��ه��ة  ومل 
�لنادر على �حلدود بني �جلارتني �لنوويتني، لكن وكالة 

•• مقدي�صو-وكاالت:

ع��رب مم��ث��ل �لأمم �مل��ت��ح��دة ل��ل�����ش��وم��ال ن��ي��ك��ول���س كاي 
�لرئي�س  �ل�شيا�شي و�خل��الف بني  �لتوتر  عن قلقه من 
�ل�شومايل ح�شن �ل�شيخ حممود ورئي�س �حلكومة عبد 
�جلهود  للخطر  يعر�س  �إنه  وقال  �أحمد،  �ل�شيخ  �لويل 
تهيئة  يف  �ملتمثل   2016 برنامج  حتقيق  �إىل  �لهادفة 
�لأج��و�ء لإج��ر�ء �نتخابات يف �ل�شومال. وق��ال كاي يف 
بيان �شحفي �إن مكتب �لأمم �ملتحدة مل�شاعدة �ل�شومال 
ملتزم مب�شاعدة �ل�شومال يف تطبيق �لنظام �لفدر�يل 
�شبتمرب-�أيلول  ح���ل���ول  ع��ن��د  ك���ام���ل  د���ش��ت��ور  و�إي����ج����اد 
�إيجاد ت�شوية تخدم  2016، د�عيا طريف �خلالف �إىل 
�لتقدم �لذي �أحرزه �ل�شومال على �ل�شعيدين �لأمني 
�ل�شومايل  �ل��ربمل��ان  �أن  بيانه  يف  و�أ���ش��اف  و�ل�شيا�شي. 
يبذل جمهود� كبري�، �إل �أنه عرب عن قلقه من مز�عم 
باأن بع�س �لنو�ب يبيعون �أ�شو�تهم يف وقت يتوقع فيه 

•• برلني-وكاالت:

حذرت م�شت�شارة �حلكومة �لأملانية �أجنيال مريكل رئي�س 
�لوزر�ء �لربيطاين من �أنها �شتعار�س بقاء بريطانيا قي 
على  ق��ي��ود�  ه��ي فر�شت  �إن  �لأوروب�����ي،  �لحت���اد  ع�شوية 

حرية �لتنقل على مو�طني �ململكة �ملتحدة.
عن  �أع��رب��ت  مريكل  ف��اإن  �شبايجل  دي��ر  �شحيفة  وح�شب 
بالحتاد  ب��الده  عالقات  يقود  كامريون  �أن  من  خ�شيتها 
�لأوروبي �إىل نقطة �لالعودة. و�أكدت �مل�شت�شارة �أن �أملانيا 
�شت�شحب دعمها لبقاء بريطانيا يف ع�شوية �لحتاد غن 
هي و��شلت �لعمل لفر�س قيود على حترك �لأوروبيني. 
يذكر �أن رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين يخ�شع ل�شغوط من 
�جلناح �ليميني يف حزب �ملحافظني ومن �حلزب �ملناه�س 
لبقاء بريطانيا �شمن �لحتاد �لأوروب��ي من �أجل فر�س 

�ل�شحافة �لفرن�شية ذكرت �أن ثالث جمموعات مرتبطة 
�لهجوم، وهي جند �هلل  تبنت  باك�شتان  بحركة طالبان 

وجماعة �لأحر�ر وف�شيل من جنوب وزير�شتان.
ويوميا يتجمع �آلف �لهنود و�لباك�شتانيني كل يف جانبه 
�إغالق  �حتفالت  �ملعرب حل�شور  �حل��دود عند هذ�  من 
بو�بة �ملعرب، و�لتي تت�شمن عرو�شا ع�شكرية ومعزوفات 

مو�شيقية.
بدوره ندد رئي�س �لوزر�ء �لباك�شتاين نو�ز �شريف ب�شدة 
�أعلنت  بينما  معمق،  حتقيق  بفتح  و�أم��ر  �لهجوم  بهذ� 
�ألف  �ملحلية عن تعوي�شات بقيمة خم�شمائة  �ل�شلطات 
�أحد  �لتي فقدت  �آلف دولر( للعائالت  روبية )خم�شة 
�أفر�دها. وقال طاهر جو�د قائد وحدة من �لقو�ت �شبه 
�ملركز  �لتي تتوىل حماية  �لبنجاب  �إقليم  �لع�شكرية يف 
�إن �لنتحاري مل يتمكن من خرق �لطوق �لأمني على 
�حلدود، وفجر نف�شه عند مدخل �ملركز �حلدودي حني 

كان �لنا�س يغادرون.

تقدمي م�شروع �قر�ح للربملان من �أجل �لت�شويت على 
تر�جعا  ي�شكل  مم��ا  �ل�����وزر�ء،  رئي�س  م��ن  �لثقة  �شحب 
�ملحا�شبة  ن��ظ��ام  يف  �ل�����ش��وم��ال  حققه  �ل���ذي  للتح�شن 
و�ل�شفافية ح�شب �لبيان. وجدد كاي دعوة �لأمني �لعام 
�ل�شوماليني  �مل�شوؤولني  م��ون  ك��ي  ب��ان  �ملتحدة  ل��الأمم 
نهاية  زيارته مقدي�شو يف  وذلك عند  للبقاء متحدين، 
�أي  �أن  �إىل  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  و�أ���ش��ار  �ملن�شرم.  �لأ���ش��ب��وع 
�إىل  �شيبلغ  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  يعكر  مب��ا  ق��ام  ط��رف 
�لتي  �إىل ج���ان���ب �خل���ط���ورة  �ل������دويل  �لأم������ن  جم��ل�����س 
��شتعد�ده  و�أع��رب عن  �لبيان.  �لفعل، وفق  ي�شكلها هذ� 
بني  للخالف  و�شط  حل  لإيجاد  �ملمكنة  �جلهود  لبذل 
بعثة  مع  �شيتعاون  �أن��ه  وذك��ر  �ل�شوماليني،  �مل�شوؤولني 
لدول  للتنمية  �حلكومية  و�لهيئة  �لأف��ري��ق��ي  �لحت���اد 
و�لوليات  �لأوروب����ي  و�لحت���اد  )�إي��غ��اد(  �أفريقيا  �شرق 
�ملتحدة و�ململكة �ملتحدة وغريها يف �لبحث عن خمرج 

لأزمة �خلالف �لقائم بني �مل�شوؤولني �ل�شوماليني.

•• بوخار�صت-رويرتز:

يف  �لأوىل  �جل��ول��ة  نتائج  بونتا  فيكتور  �ل��روم��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  ت�شدر 
�لنتخابات �لرئا�شية ما يقربه خطوة �أكرث من فوز �شيحكم قب�شة حزبه 
��شتقاللية  حيال  �ل�شكوك  بع�س  �أي�شا  يثري  لكنه  �حلكم  على  �لي�شاري 
�ح�شاء  مت  �لتي  �لأ���ش��و�ت  م��ن  �ملئة  يف   40.3 نحو  بونتا  ون��ال  �لق�شاء. 
معظمها حتى �لآن مقارنة باأقرب مناف�شيه كالو�س يوهاني�س وهو رئي�س 

بلدية من �أ�شل �أملاين يدعمه حزبان ميينيان.

�ل����وزر�ء قبل ع��ام��ني وه��و زع��ي��م �حل���زب �ل�شر�كي  وت���وىل بونتا رئ��ا���ش��ة 
�لدميقر�طي ومدع عام �شابق و�شائق هاو يف ر�يل �ل�شيار�ت.

وهذه �لنتائج جتعل بونتا �لذي ت�شدر با�شتمر�ر ��شتطالعات �لر�أي �ملر�شح 
�لأوفر حظا للفوز بجولة �إعادة للت�شويت مقررة يف 16 نوفمرب ت�شرين 

�لثاين �حلايل.
للدولة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  م��ن  �مل��زي��د  يحقق  �أن  بالرئا�شة  بونتا  ف��وز  ���ش��اأن  وم��ن 
من  عانت  و�لتي  ن�شمة  مليون   20 ويقطنها  �لأ�شود  �لبحر  على  �لو�قعة 

ركود حاد وخف�س لالنفاق خالل تباطوؤ �لقت�شاد �لعاملي.

قيود على �لهجرة �لربيطانية من �أوروبا.
د�في�س،  ديفيد  �ل�شابق  �لظل  د�خلية حكومة  وزير  وقال 
باأنه على �لرغم من �أن فر�س �لقيود لن يتم قبل عامني 
من �لآن، �إل �أن مثل هذه �خلطوة حتتاج �إىل حت�شري�ت 
باإعادة  �ل��ربي��ط��اين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  وي���اأم���ل  �لآن.  م���ن 
�لتفاو�س ب�شاأن �تفاق جديد مع �لحت��اد �لأوروب��ي بدل 
وتعار�س  �لأوروب���ي���ة.  �ملنظمة  ت��رك  �إىل  ي�شطر  �أن  م��ن 
تنظم  �لتي  �لأ�شا�شية  �مل��ب��ادىء  يف  �لتدخل  ب�شدة  �أملانيا 
هذ�  �أن  ت��ع��رف  لكنها  �لحت���اد،  دول  ب��ني  �لتنقل  ح��ري��ة 
�لأمر يخلق م�شكالت متعددة. ومل توؤكد رئا�شة �حلكومة 
مريكل  �مل�شت�شارة  حت��ذي��ر  ك��ام��ريون  تلقي  �لربيطانية 
وقال بيان �شادر عن دو�نينغ �شريت باأن رئي�س �لوزر�ء 
�شيعمل كل ما من �شاأنه خلدمة بريطانيا وت�شكل �لعمالة 

�ملهاجرة �لأوروبية هاج�شا مقلقا للحكومة �لربيطانية.
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�ملرزوقي يف مو�جهة �حلر�س �لقدمي

انتخ�ب�ت الكونغر�ش تزيد ال�سغوط على اأوب�م�
•• وا�صنطن-رويرتز:

�أوباما تعديالت  �أن يجري �لرئي�س �لمريكي بار�ك  �أ�شبح يف حكم �ملوؤكد 
ل��ف��ري��ق �ل��ع��ام��ل��ني م��ع��ه ب��ع��د �ن��ت��خ��اب��ات �ل��ك��وجن��ر���س �ل��ت��ي جت���ري �ليوم 
تزيد  ورمب��ا  �لدميقر�طي  حلزبه  خ�شائر  عن  ت�شفر  �أن  ويرجح  �لثالثاء 
�ل�شغوط عليه لكي يبد�أ بد�ية جديدة لنقاذ رئا�شته. ت�شري �لتنبوؤ�ت �أن 
�جلمهوريني �لذين جعلو� من �شعف �شعبيته ق�شية �أ�شا�شية يف �لنتخابات 
�أ�شبحو� يف و�شع قوي يوؤهلهم للفوز باملقاعد �ل�شتة �لتي يحتاجون �إليها 
لنتز�ع �لأغلبية يف جمل�س �ل�شيوخ من �لدميقر�طيني ومن �ملتوقع �أي�شا 
م�شاعدين  لكن  �ل��ن��و�ب.  جمل�س  يف  بها  يتمتعون  �لتي  �لأغلبية  ت��زد�د  �أن 
�إذ� ثبتت �شحة هذ�  �إنه حتى  �شابقني وحاليني يف �لبيت �لبي�س يقولون 
بتغيري  تطالبه  �لتي  �لدعو�ت  �لأرج��ح  على  �شيقاوم  �أوباما  ف��اإن  �لتنبوؤ�ت 

فريق �لعاملني معه بالكامل يف �ل�شنتني �لأخريتني من فرة رئا�شته وهو 
ما �شيمثل حتول كبري� عن �لتغيري�ت �لتي �أمر بها من �شبقوه يف �لرئا�شة 
�لعاملني  بع�س  تغيري  وحتى  �لنتخابات.  يف  مماثلة  �نتكا�شات  �أعقاب  يف 
بوترية بطيئة قد ي�شيف بع�س �ملو�هب �جلديدة �إىل �لد�ئرة �ملقربة من 
غري  من  لكن  ب�شدة.  معزولة  باأنها  �نتقاد�ت  �إليها  وجهت  �لتي  �لرئي�س 
�ملعروف ما �إذ� كانت �لدماء �جلديدة �شتكفي مل�شاعدة �لرئي�س بعد تقل�س 
�شلطاته على �لتغلب على خ�شومه يف �لكوجنر�س و�لدفع مببادر�ت جديدة 
لتعزيز �لركة �لتي �شيخلفها عند مغادرة �لبيت �لبي�س يف نهاية رئا�شته. 
ويف �لوقت نف�شه ثمة �شكوك فيما �إذ� كان �أوباما �شي�شتجيب للتحولت مبا 
يعترب عالجا �أكرث �أهمية لأ�شلوبه �لنعز�يل يف �لقيادة للتعامل مع �لو�قع 

�جلديد يف �لكوجنر�س و�لأزمات �ملتو�لية يف �خلارج.

ت�يالند تتعهد ب�لتو�سل اإىل �سالم مع املتمردين
•• بانكوك-رويرتز:

تعهدت �حلكومة �لع�شكرية يف تايالند �م�س بالتو�شل �ىل �شالم مع �جلنوب �لذي تقطنه غالبية 
م�شلمة خالل عام رغم تعرث حمادثات �ل�شالم �لتي ت�شعى لنهاء مترد �أدى �ىل مقتل �لف خالل 
�لع�شر �شنو�ت �ملا�شية. وت�شببت �أعمال �لعنف �ملتقطعة يف مقتل �أكرث من 5700 �شخ�س يف �لقاليم 
�لغلبية  حلكم  مقاومة  توجد  حيث  ملاليزيا  و�ملتاخمة  م�شلمة  غالبية  تقطنها  �لتي  �لتايالندية 

�لبوذية منذ عقود لكنها ��شتدت منذ يناير كانون �لثاين عام 2004.
قتلت  �ملا�شي  يوم �جلمعة  �لتي وقعت  �لعنف  �أعمال  �أح��دث  �نه خالل  �لتايالندية  �ل�شرطة  وقالت 
�مر�أة و�أ�شيب �ثنان على �لقل �أثناء هجمات بالقنابل على ثالثة مطاعم يف �قليم باتاين يعتقد �نها 
من تنفيذ مت�شددين وقال وزير �لدفاع بر�ويت ووجن�شو�ن لل�شحفيني نفعل كل ما بو�شعنا. �شنحاول 
�قر�ر �ل�شالم خالل عام و�لقى م�شوؤولية �لهجمات على مت�شددين غ�شبو� مما قامت به �ل�شلطات 

موؤخر� من �عتقالت.

تباين يف ال�سكل وامل�سمون 
�مل�����رزوق�����ي �خ����ت����ار ق���اع���ة ���ش��ي��ن��م��ا يف 
و�جتمع  للعا�شمة  �لرئي�شي  �ل�شارع 
فيه �لرئي�س �ملتخلي بنحو 600 من 
حماية  رو�ب��ط  من  �أغلبهم   ، �أن�شاره 
�لثورة �لتي تطالب مكونات �ملجتمع 
وحتملها  ب��ح��ل��ه��ا  ت��ون�����س  يف  �مل�����دين 
م�شوؤولية ما �شهدته تون�س من عنف 

يف بع�س �لفر�ت. 
�لقاعة  د�خ��ل  �لثوري  �لطابع  وطغى 
�ل�شيقة ، و�رتفعت �شعار�ت ت�شتح�شر 
كلمات  لتقطعها  �لأوىل  �ل��ث��ورة  �أي��ام 
�ل����ذي رك���ز ع��ل��ى �نخر�ط  �مل���رزوق���ي 
�ل�شباب يف �لنتخابات �لرئا�شية بعد 

مقاطعته للت�شريعية.
�أن  �أك��د �ملرزوقي يف خطابه على  كما 
�لذي  �لقدمي  �لتجمع  ح��زب  و�شول 
�لنتخابات  يف  ج��دي��د  ���ش��ك��ل  يف  ع���اد 
�لت�شريعية ميثل خطر�ً على �لوحدة 
�لوطنية من خالل تغول هذ� �حلزب 
�إىل  �إ����ش���ارة  يف   ، بال�شلطات  وت��ف��رده 
يتزعمه  �ل�����ذي  ت��ون�����س  ن�����د�ء  ح����زب 
فاز  و�ل���ذي  �ل�شب�شي،  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 

باأغلبية مقاعد �لربملان �لقادم..
ر�شيد  ع����ن  ل���ل���دف���اع  حم����اول����ة  ويف 
�ملن�شف  تهّجم  �حل��ك��م،  يف  �ل��روي��ك��ا 
�مل���رزوق���ي ع��ل��ى �لإع������الم، وق����ال �إنه 
�إليه  و���ش��ل��ت  م��ا  م�����ش��وؤول��ي��ة  يتحمل 
�ل���ب���الد ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة �ل��ق��دمي��ة ، كما 
باحلقري  �ل�������ذي  �لإع����������الم  و�����ش����ف 
�مل�شحك ، وذكر �أن �لإعالم يقف ور�ء 
�خلاليا �لنائمة للحزب �لقدمي �لتي 
ن�شطت خالل �لنتخابات �لت�شريعية 

.
و�لإ�شاءة  �لتجريح  حد  و�شل  وبنقد 
�شرب  �لإع�������الم  �إن  �مل����رزوق����ي  ق����ال 
�لو�قع  وزور  ع��ل��ي��ه  وك����ذب  �مل���و�ط���ن 

خالل �ل�شنو�ت �لثالث �لأخرية .
�لذي  �ملر�شح  �ل�شب�شي،  قائد  �لباجي 
و�لذي  به،  لالإطاحة  �جلميع  ي�شعى 
�ختار رو�شة �آل بورقيبة بكل رمزيتها 
يف  دعا  مبنا�شريه،  لالجتماع  خيمة 
�لتون�شيني  �لج��ت��م��اع �حل��ا���ش��د،  ه��ذ� 
�لقومية  و�ل���وح���دة  �ل��ت�����ش��ام��ن  �إىل 
تخلي�س  �أج����ل  م��ن  جميعا  و�ل��ع��م��ل 
�ل���ب���الد م���ن �ل��و���ش��ع �ل�����ش��ع��ب �لذي 

متر به.
يتقم�س  وه�����و  �ل���ب���اج���ي  دع�����ا  ك���م���ا 
���ش��خ�����ش��ي��ة ب���ورق���ي���ب���ة وروح��������ه، �إىل 
�لتون�شية  �ل���دول���ة  ه��ي��ب��ة  ����ش��رج��اع 
وم��و����ش��ل��ة �ل�����ش��ري ب��ه��ا ن��ح��و �لأم����ام 
�شمان  ق�شد  �ل�شعوبات  كانت  مهما 
�إ�شعاعها ودميومتها و�لرقي بها نحو 

م�شاف �لدول �ملتقدمة.
و�أ�شاف �ل�شب�شي �أٌن �ل�شعب �لتون�شي 
و�ع وذكي ويعرف مقت�شيات �ملرحلة 
يتجاوز  �أن  �شرورة  م��ربز�   ، �لر�هنة 
�حلزبي  �نتماءه  للرئا�شية  �ملر�شح 
�لوحدة  رئ��ي�����س  ي���ك���ون  ك���ي  �ل�����ش��ي��ق 
�ل���ق���وم���ي���ة وي�������ش���اه���م يف ج���م���ع ك���ٌل 
�لدولة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �لتون�شيني 
للجميع دون ��شتثناء �أو �إق�شاء مهما 

كانت �خلالفات .

دوائر اأو�سع من نداء تون�س
د�م�������ت ك���ل���م���ة رئ���ي�������س ح����رك����ة ن����د�ء 
ت��ون�����س �ل��ب��اج��ي ق���اي���د �ل�����ش��ب�����ش��ي يف 
�لرئا�شية  �لنتخابية  حملته  �فتتاح 
�لع�شرين  ي���ن���اه���ز  م����ا  �مل��ن�����ش��ت��ري  يف 
دقيقة، بع�س �حلا�شرين علقو� على 
ور�شائل  قليلة  كلمات  بالقول  �لأم��ر 
�لباجي  �أّن  �إىل  م�����ش��ريي��ن   ، ب��ل��ي��غ��ة 
مد�خلته  يف  �أوج�����ز  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق��اي��د 
�لرئا�شي  ب���رن���اجم���ه  حم������اور  �أه������م 
و�ملتمثل يف مو��شلة �لدرب يف �جناز 
بناء  �ل��وط��ن��ي��ة يف  �أه������د�ف �حل���رك���ة 
لزمانها،  وم��ع��ا���ش��رة  متقدمة  دول���ة 
ليعي�س  �ل���دول���ة  ه��ي��ب��ة  و�����ش���رج���اع 

�لأطر�ف  بخ�شو�س  خيار�ته  لطرح 
يف  لت�شريكها  م��ن��ا���ش��ب��ة  ي��ر�ه��ا  �ل��ت��ي 

ت�شكيلته �حلكومية.
�آفاق  �أّن  �إىل  �إب��ر�ه��ي��م  ي��ا���ش��ني  و�مل���ح 
ت���ون�������س ي���ظ���ل م��ن��ف��ت��ح��ا ع���ل���ى حزب 
ي��ب��ق��ى بح�شب  �ل�����ذي  ت��ون�����س  ن�����د�ء 
ت��ق��دي��ره �لأق������رب حل��زب��ه م���ن حيث 
�نتظار  �مل��ج��ت��م��ع يف  ل��ن��م��ط  �ل��ت�����ش��ور 
��شتكمال �لنقا�س معه حول �لرب�مج 
�ملقرحة  و�حل����ل����ول  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�أن  �أنها يجب  �أكد  لإنقاذ �لبالد �لتي 
�آفاق  م��ا ط��رح��ه  م��ع  ت��ك��ون متناغمة 

تون�س لناخبيه.
�لذي  �آف���اق تون�س  �إّن ح��زب  و�أ���ش��اف 
لالنتخابات  م���ر����ش���ح���ا  ي����ق����دم  مل 
مر�قبة  ب�����ش��دد  م�����از�ل  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
جمريات �لعملية �لنتخابية، موؤكد� 
�لأجدر  �لرئا�شي  �ملر�شح  �شيحدد  �نه 
�لرب�مج  فحوى  على  بناء  بامل�شاندة 
للرئا�شة  �مل��ر���ش��ح��ون  يطرحها  �ل��ت��ي 
�آفاق  برنامج  من  قربها  مدى  وعلى 

تون�س.
�إبر�هيم تر�شحه  �أّن يا�شني  ي�شار �إىل 
�أن  �إىل  و�لت�شريبات  �ل��دو�ئ��ر  بع�س 
�لتي  �حلكومة  رئي�س  من�شب  يتوىل 

قد ي�شكلها حزب ند�ء تون�س.

طعون واإجراءات
�لهيئة  رئي�س  �أّك��د  �آخ��ر،  �شعيد  على 
�شر�شار  �شفيق  لالنتخابات  �لعلي 
43 طعنا يف  �لإد�ري���ة  �ملحكمة  تلقي 
�إىل  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 
حدود �لأحد ، يف �نتظار تقدمي طعون 
�أخ�����رى خ����ارج �لآج������ال، م�����ش��ري� �إىل 
�لطعون  هذه  مع  �لتعامل  �شيتم  �أن��ه 

�لو�ردة خارج �لآجال �لقانونية.
ندوة  خ���الل  ���ش��ر���ش��ار  �شفيق  و�أف����اد 
باأن  �لث��ن��ني،  �أم�����س  ع��ق��دت  �شحفية 
�نتظار  يف  ج��ز�ئ��ي��ة  ع��ق��وب��ات  ه��ن��اك 
تاأثري  ب��اإخ��اللت فيها  ك��ّل م��ن يقوم 
�لنتخابات  خ����الل  �لأ�����ش����و�ت  ع��ل��ى 
�لهيئة  �أّن  و�أكد �شر�شار  �لرئا�شية.  
ب��د�أت يف �تخاذ ع��دة �إج���ر�ء�ت تفادياً 
ل������الإخ������اللت �ل����ت����ي وق����ع����ت خ���الل 
�لإجر�ء�ت  هذه  وتتمثل  �لت�شريعية، 
بع�س  وم��ر�ج��ع��ة  �لأع����و�ن  ر�شكلة  يف 
�ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات د�خ����ل م��ك��ات��ب �لق����ر�ع 
كفاءتهم  ع���دم  تثبت  �ل��ذي��ن  خ��ا���ش��ة 
�شحب  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وح���ي���اده���م 
�لقت�شاء،  عند  �ملر�قبني  �ع��ت��م��اد�ت 
�لهيئة  �إّن  و�أ����ش���اف  ق���ول���ه.   ح�����ش��ب 
�لتاأخري  لتفادي  خطة  در��شة  ب�شدد 
�لتي كان  �لنتخابات  ت�شليم مو�د  يف 
وعلى  �ملر�قبني  �أد�ء  على  ت��اأث��ري  لها 

�شري عملية �لقر�ع.

�لأمن  م��ن  ع��ه��د�  �مل��و�ط��ن��ون جميعا 
على  و�لتاأكيد  �حلقيقيني،  �لأم��ان  و 
�ل��ب��ع��د �لج��ت��م��اع��ي ل��ربن��ام��ج �حلكم 
�لفئات  لكل  و�ل��ذي ي�شمن  �لرئا�شي 
و�ل�������ش���ر�ئ���ح �لج���ت���م���اع���ي���ة �حل�����دود 

�ملنا�شبة من �حلياة �لكرمية .
ويف تعليقه على �حل�شور �جلماهريي 
�لكبري، قال حم�شن مرزوق �لقيادي 
�حل�شد  ه��ذ�  �أّنّ  تون�س  ن��د�ء  بحركة 
�لع�شرين  �لذي نقدره مبا يزيد عن 
�ألف نفر ي�شجل رقما قيا�شيا يف �شجّل 

�لجتماعات �ل�شيا�شية �لنتخابية .
�حلا�شرين  �أّن  �أ������ش�����اف  م��������رزوق 
�ملنتمني  �أو�شع من  �إىل دو�ئر  �ت�شعو� 
�إىل ح��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س، وم��ث��ل هذ� 
يربهن ح�شب ر�أيه على �أّن �ملو�طنني 
قائد  �لباجي  مع  يتفاعلون  �أ�شبحو� 
�ل�����ش��ب�����ش��ي ب���اع���ت���ب���اره رج����ل دول�����ة ل 
موؤكد�  حزب،  رئي�س  جمرد  باعتباره 
�لأح��ز�ب يبقى حتت �شقف  �أّن �شقف 
�لوطن، و�ن �لولء للوطن هو د�ئما 

فوق �لولء لالأحز�ب جميعا .
قال حم�شن مرزوق �لقيادي يف ند�ء 
�إنه  �ل�شب�شي،  حملة  وم��دي��ر  تون�س 
خالفا ملا يروج فاإن ند�ء تون�س لي�س 
�ل��ن��و�ب حتى  �لأغلبية يف جمل�س  له 
يهيمن �أو يتغول، ونف�س �لأح��ز�ب يف 
�لتغول،  عن  تتحدث  �لتي  �لرويكا 
 ، �لثالث  �لرئا�شات  يف  �شابقا  تغولت 
م�شري� �أن �حر�م �لد�شتور هو �لذي 

�شيقي من هيمنة حزب و�حد .

الزنايدي و�سمولية الت�سور
�مل�شتقل  �مل��ر���ش��ح  �خ���ت���ار  م���ن ج��ه��ت��ه، 
علي  بن  وزر�ء  �أح��د  �لزنايدي،  منذر 
�شفاق�س،  م��دي��ن��ة  م���ن  �لن���ط���الق   ،
لإطالق  �لتون�شي  �جل��ن��وب  عا�شمة 
ثقل  على  مر�هنا  �لنتخابية  حملته 
و�لقت�شادي،  �ل�شكاين  �جلهة  ه��ذه 
وند�ء  �لنه�شة  ح��زب��ا  تقا�شم  و�ل��ت��ي 
تون�س �أغلب مقاعدها يف �لت�شريعية 
�لأخرية . و�أ�شار �لزنايدي يف خطابه 
�أن تون�س ت�شتكمل �ليوم  �أن�شاره  �إىل 
بانطالق  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  م�����ش��اره��ا 
�حلملة �لنتخابية �لرئا�شية متعهد� 
�ل��وط��ن��ي وجتميع  �ل���وف���اق  ب��خ��دم��ة 
�لعليا  �مل�شلحة  حول  �لتون�شيني  كل 
�شيادة  ظ��ل  ويف  �إق�����ش��اء  دون  ل��ل��ب��الد 

�لقانون و�حر�مه. 
يلقبه  �ل���ذي  �مل�شتقل  �مل��ر���ش��ح  وق���ال 
برناجمه  �أن  �ل�شعب،  ب��اب��ن  �أن�����ش��اره 
�لن��ت��خ��اب��ي ه��و ت�����ش��ور ���ش��ام��ل ل�شبل 
حلول  يت�شمن  �جلديدة  تون�س  بناء 
�ل�����ّش��ع��ب وخ��ا���ش��ة ق�شايا  لأول���وي���ات 
�لأمن و�ل�شتقر�ر و�لتنمية �ل�شاملة 

على  كخيار  ��شمني  ت�شع  �أن  عليها 
يف  فيتمثل  �لثالث  �ل�شق  �أّم��ا  �لأق���ل، 
�أحد�  تر�شح  لن  �أنها  �لنه�شة  �إع��الن 
قرطاج  كر�شي  على  �ملتناف�شني  م��ن 
وترك �حلرية يف �لختيار للناخبني 
م���ن ق���و�ع���ده���ا.  ه���ذ� وق���د ن��ق��ل عن 
�لدميقر�طي  �لتيار  ح��زب  يف  قيادي 
باأنه، و�إىل غاية �شباح �م�س �لثنني، 
مبو��شلة  �ملكلفة  �للجنة  تتو�شل  مل 
�ل��ن��ق��ا���س ح���ول م��ب��ادرة م��ر���ش��ح حزب 
و�حلريات  �ل��ع��م��ل  �أج���ل  م��ن  �لتكتل 
�إىل  و�ل��د�ع��ي��ة  جعفر  ب��ن  م�شطفى 
بني  م�شرك  رئا�شي  مر�شح  �ختيار 
عدد من �لأحز�ب �لدميقر�طية، �إىل 

�تفاق يف هذ� �ل�شاأن.
ب��ن��اء على  �ن���ه  �مل�����ش��در نف�شه  و�أف�����اد 
تتجه  �للجنة  ف��اإن  �لأول��ي��ة  �ملعطيات 
ن���ح���و �ل����ت����و�ف����ق ع���ل���ى دع�����م �إح�����دى 
�لدور  خ��الل  �ملر�شحة  �ل�شخ�شيات 

�لثاين من �لنتخابات �لرئا�شية.

اآفاق على خط النداء
�لتحالفات،  مب�����ش��األ��ة  يتعلق  م��ا  ويف 
ن��د�ء تون�س حم�شن  �أف��اد �لقيادي يف 
م���رزوق، �أن ه��ذ� �لأم��ر غري مطروح 
هذه  طيلة  �شريكز  حزبه  لن  حاليا 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  �ل��ف��رة 
ماهية  �ل��ن��ظ��ر يف  ذل����ك  ب��ع��د  ل��ي��ت��م 
�ملقبلة  �حلكومة  لتكوين  �لتحالفات 
ع���ل���ى �أ�����ش����ا�����س ن���ت���ائ���ج �لن���ت���خ���اب���ات 

�لرئا�شية.
يا�شني  �ع���ت���رب  �ل�������ش���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 
�إبر�هيم رئي�س حزب �آفاق تون�س، �حد 
�لأحز�ب �ملر�شحة للتحالف مع حزب 
�لند�ء، �أن تقارب موعدي �لنتخابات 
و�ن�شغال  و�ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لنتخابات  يف  �لأول  �لفائز  �حل��زب 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ب��ح��م��ل��ت��ه �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ل 
ي�شمحان بر�شد فر�شيات �لتحالفات 

�ملمكنة لآفاق تون�س.
مل�شاندة  ح��زب��ه  ����ش��ت��ع��د�د  �إىل  و�أ����ش���ار 
تقرحها  �ل���ت���ي  �ل��ت��وج��ه��ات  ج��م��ي��ع 
وذلك  �ملتناف�شة  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف 
�آف��اق تون�س على  من منطلق حر�س 
�شمان �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي بالبالد يف 
�ملرحلة �ملقبلة و�لنطالق يف معاجلة 
و�لتنموية  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �مل�����ش��اك��ل 
�لأط������ر�ف  �أن  و�أ�����ش����اف  �مل���ر�ك���م���ة. 
�حلكومة  بت�شكيل  �ملعنية  �ل�شيا�شية 
�لآن  ح����د  �إىل  ت����ب����ادر  مل  �ل���ق���ادم���ة 
تون�س  �آف��اق  بحزب  ر�شميا  بالت�شال 
ت�شكيل  ك��ي��ف��ي��ة  م��ع��ه ح����ول  ل��ل��ح��و�ر 
�أن �حلزب  �لقادمة، موؤكد�  �حلكومة 
�لفائز باملرتبة �لأوىل يف �لنتخابات 
�لت�شريعية هو �ملوؤهل �لأول د�شتوريا 

و�ملعي�شية. وقدم �لزنايدي برناجمه 
23 نقطة  �مل��ت��ك��ون م��ن  �لن��ت��خ��اب��ي 
تون�س  لبناء  �شامل  ت�شور  �ن��ه  قائال 
لأولويات  حلول  ويت�شمن  �جلديدة 
�ل�شعب �شيما منها �لأمن و�ل�شتقر�ر 
�ملعي�شية  و�لقدرة  �ل�شاملة  و�لتنمية 
للمو�طن كما يهتم �لربنامج بح�شن 
ت��ون�����س �خلارجية  ع��الق��ات  ت��وظ��ي��ف 
حتى ت��ك��ون خ��ط دف���اع �شد �لإره���اب 
منوذجية  ك��دول��ة  دوره����ا  وت�شتعيد 
للتالقي  وقاعدة  لال�شتثمار  وبو�بة 

بني خمتلف �أقطار �لعامل.
عاما   64 �ل��زن��اي��دي  منذر  �أن  يذكر 
�لعليا  �ملهند�شني  مدر�شة  خريج  هو 
ب��ب��اري�����س وق���د ت���وىل يف ح��ك��وم��ة بن 
�شنتي  ب��ني  �لفا�شلة  �ل��ف��رة  يف  على 
حقائب  ث�����الث  و2011   1994
وز�ري�����������ة وه������ى �ل���ن���ق���ل و�ل����ت����ج����ارة 
�لتقليدية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
وم����ن جهته،  �ل��ع��م��وم��ي��ة  و�ل�����ش��ح��ة 
لالنتخابات  �مل�شتقل  �مل��ر���ش��ح  �أك���د 
�لنابلي،  ك��م��ال  م�شطفى  �لرئا�شية 
تو�فقي  مر�شح  �ختيار  مع  لي�س  �أن��ه 
�لوقت  ذ�ت  يف  م�شدد�  لالنتخابات، 
من  �ل�شعب  يختار  �أن  ���ش��رورة  على 

ميثله.
برناجمه  �أن  �ل���ن���اب���ل���ي  و�أ�������ش������اف 
ع���ل���ى جهة  ي��ق��ت�����ش��ر  �لن���ت���خ���اب���ي ل 
ب��رن��ام��ج وط��ن��ي ومن  ب��ل ه��و  معينة 

�أولوياته �لتنمية �جلهوية.

وُيوؤّمن  للمو�طن  �ملعي�شية  و�لأحو�ل 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة مل���ا رف��ع��ه ���ش��ب��اب تون�س 
مطالب  م����ن  �مل���ح���روم���ة  وج���ه���ات���ه���ا 

م�شروعة.
و�����ش����دد م���ن���ذر �ل����زن����اي����دي ع���ل���ى �نه 
ع��ل��ى رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �ل���ق���ادم �أن 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني بعيد�  ك���ل  ب���ني  ي��ج��م��ع 
يف  و�أ�شاف  �حلزبية،  �ل�شر�عات  عن 
ملن�شب  يتقدم  �أن��ه  �إع��الم��ي  ت�شريح 
تون�شي  كمو�طن  �جلمهورية  رئا�شة 

م�شتقل.
وتعهد يف �شورة فوزه يف �لنتخابات 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���ر وطني  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�لنخر�ط  تون�س من  �شباب  حلماية 
�لإرهابية،  و�لأع��م��ال  �لتنظيمات  يف 
وطني  جمل�س  �إح�����د�ث  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�شيا�شة  يف  ي��ن��ظ��ر  �ل�����ش��ب��اب  ل��ق�����ش��اي��ا 
�لأج���ي���ال �جلديدة  ووق���اي���ة  ح��م��اي��ة 
وفق  �لهد�مة  �لإرهابية  �لأفكار  من 
تعبريه. وبنّي �أنه �شيعمل على حتييد 
�ل�����ش��ر�ع��ات �حلزبية  ع��ن  ب��ي��وت �هلل 
و�لإي��دي��ول��وج��ي��ة ح��ت��ى ت��ك��ون منارة 
و�لو�شطية  �ل��ت�����ش��ام��ح  روح  لإ���ش��اع��ة 

و�لعتد�ل.
�ل��زن��اي��دي �إىل ���ش��رورة دعم  و�أ����ش���ار 
�لت�شامن �لوطني بني كل �لتون�شيني 
�لإرهاب  �أم��ام  �لثغر�ت  �شد  �أج��ل  من 
�لوطني  �ل��ق��ر�ر  ��شتقاللية  وحماية 
لإنعا�س  �مل��ث��ل��ى  �ل���ع���و�م���ل  وت��ه��ي��ئ��ة 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لأو���ش��اع 

مر�شح  ور�ء  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �لعائلة 
�ملن�شف  ك����ان حم��م��د  ����ش���و�ء  و�ح�����د 
�أو  جعفر  ب��ن  م�شطفى  �أو  �مل��رزوق��ي 
�ح��م��د جن��ي��ب �ل�����ش��اب��ي ق��د ي��ك��ون له 
�لأول  �ل�����دور  يف  �ل���ف���وز  يف  ح���ظ���وظ 

و�لثاين.
�ل�شورى  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �أف�����اد  وق���د 
�أن  �لعيادي،  فتحي  �لنه�شة  حلركة 
�لرئا�شة  بالنتخابات  �حلركة معنية 
�لتو�فقي،  رئ��ي�����ش��ه��ا  ���ش��ت��دع��م  و�أن���ه���ا 
�لهيمنة  بعدم  موؤمنون  �أنهم  موؤكد� 
�أن ح��رك��ت��ه��م ل  خ���ا����ش���ة  و�ل���ت���غ���ول 
�لرئا�شية  �لنتخابات  على  تتناف�س 
و����ش���د ه��ي��م��ن��ة �حل������زب �ل����و�ح����د يف 
�حلكم. وقال �م�س �لقيادي يف حركة 
يف  �جلال�شي  �حلميد  عبد  �لنه�شة 
حركة  م��وق��ف  �أن  �ع��الم��ي،  ت�شريح 
�ل���ن���ه�������ش���ة م����ن م���ل���ف �لن���ت���خ���اب���ات 
�لرئا�شية و�لت�شارك يف �حلكم وطبيعة 
و��شحا  �شيكون  ونوعيتها  �حلكومة 
على �أق�شى تقدير يوم �جلمعة �لقادم 
�جتماع  �إط���ار  و�أ���ش��اف �جلال�شي يف 
ن��ح��ن مل نتحدث  �ل�����ش��ورى  جم��ل�����س 
ب��ال��ق��در �ل��ك��ايف م��ع ك��ل �ملر�شحني . 
بخ�شو�س  �أّن ثالث �جتاهات  ويبدو 
�جتماع  ت�شود  �لرئا�شية  يف  �حل�شم 
�����ش����ورى �ل��ن��ه�����ش��ة ح���ي���ث ي�����رى �شق 
�لنه�شة  د�خل  موقف  �تخاذ  �شرورة 
�ملر�شحة،  �لأ���ش��م��اء  م��ن  ��شم  لدعم 
فيما يرى �شق ثان �أّن حركة �لنه�شة 

النه�سة يف ورطة..؟
�تخاذ  �ن��ت��ظ��ار  ي��ت��و����ش��ل  �لأث���ن���اء  يف 
من  وحتديد  ملوقفها  �لنه�شة  حركة 
ويرى  �شتدعمه.  �ل��ذي  �لرئي�س  ه��و 
�لإعالن  يف  �لتاأخري  هذ�  �أّن  �لبع�س 
مرده �أّن �حلركة �لإ�شالمية يف ماأزق، 
�أحالها  �أم��ام��ه��ا  �لتي  �خل��ي��ار�ت  و�ن 

مّر.
�لثنني،  �أم�س  قال  �ل�شياق،  هذ�  ويف 
رئ���ي�������س م����رك����ز در�������ش�����ات �لإ�����ش����الم 
�مل�شمودي،  ر���ش��و�ن  و�لدميقر�طية 
�لنه�شة  ح���رك���ة  دع�����م  ب��خ�����ش��و���س 
�إن  �لرئا�شية،  �لنتخابات  يف  ملر�شح 
�لنه�شة يف ورطة و�أ�شاف �مل�شمودي 
يف ت�شريح �إذ�ع��ي، �أن حركة �لنه�شة 
وجدت نف�شها يف و�شع �شعب خا�شة 
د�خلها  م��ن  �شخ�س  تر�شح  مل  و�أن��ه��ا 
�أم��ام رئي�س حركة ند�ء  و�أن �لطريق 
�ل�شب�شي مفتوح  قائد  �لباجي  تون�س 
�مل�����ش��م��ودي وجود  ل��ل��ف��وز. ولح�����ظ 
لالنتخابات  �ملر�شحني  لدى  ت�شتت 
مر�شح  هناك  �أن  يبدو  ول  �لرئا�شية 
ح��ت��ى ب��دع��م �ل��ن��ه�����ش��ة ل��ه ق����ادر على 
�لفوز يف �لرئا�شية . و�أفاد �مل�شمودي 
26 مر�شح  �لأق���ل هناك  ب��اأن��ه على 
من  يطلبون  �لرئا�شية  لالنتخابات 
�إىل  و�أ���ش��ار  دع��م��ه��م،  �لنه�شة  ح��رك��ة 
دعم  ع��دم  �إىل  تتجه  ق��د  �لنه�شة  �أن 
�أن �حلل  �أي طرف. و�أبرز �مل�شمودي 
�ل��وح��ي��د ت��وح��ي��د �لأط�����ر�ف �لأخ���رى 

حرب الرموز والف�ساءات بني اأطراف ال�سباق

الزعيم بورقيبة ح��سر ب�لغي�ب يف الرئ��سية التون�سية
 اختيار النه�سة للرئي�س الذي �ستدعمه �سيكون وا�سحًا على اأق�سى تقدير يوم اجلمعة القادم
ع�شرون �لفا لل�شيب�شي

مب�درة ابن جعفر الرامية اإىل التوافق حول مر�سح وحيد على عتبة الف�سل ي��سني اإبراهيم: نداء تون�ش يبقى االأقرب حلزبن� 
 20 األفًا ح�سروا للباجي.. وتر�سيحه جتاوز نداء تون�س 

•• الفجر - تون�س - خا�س:
انطلقت احلملة النتخابية الرئا�سية يف تون�س بن�سق قوي واإيقاع مت�سارع خا�سة بني 
الأبرز  املر�سح   ، تون�س  نداء  حزب  رئي�س  ال�سب�سي  قائد  الباجي  الأ�سا�سيني  املر�سحني 
ح�سب ا�ستطالعات الراأي وح�سب نتائج النتخابات الت�سريعية، واملن�سف املرزوقي الذي 
يقدم نف�سه على انه مر�سح الثورة يف مواجهة من يعتربهم احلر�س القدمي ورموز النظام 
ال�سابق. وفيما انطلق ال�سب�سي من رو�سة اآل بورقيبة مبدينة املن�ستري يف ر�سالة هادفة 

املنتهية  املوؤقت  الرئي�س  مناف�سه  فاإن  احلديثة،  تون�س  عن  املدافعة  القوى  جتميع  اإىل 
املئات من  واأمام  بالعا�سمة تون�س  املرزوقي بداأ احلملة يف ف�ساء �سغري  املن�سف  وليته 
ويوؤ�سر  التون�سية  الرئا�سية  النتخابات  يف  الرموز  حرب  يوؤكد  الختيار  هذا  اأن�ساره. 
خا�سة اإىل اأّن الزعيم احلبيب بورقيبة باين الدولة التون�سية احلديثة حا�سر بالغياب 
وان التناف�س يتجاوز الأ�سخا�س ليتحول اإىل �سراع بني النموذج البورقيبي الذي كانت 
له الغلبة يف النتخابات الت�سريعية ومنوذج جديد مل تتبلور هويته بعد ولكن ل تخفى 

اأبعاده الإ�سالمية حتى وان كان مر�سحه املن�سف املرزوقي رئي�س حزب املوؤمتر. 

�ل�شب�شي �مام �شريح بورقيبه

ورقة �لقر�ع يف �لنتخابات �لرئا�شية
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�شاركت �كادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية �حتفالت �لدولة بيوم �لعلم ، ونظمت 
�أطلقها  �لتي  �ل��دع��وة  �إط���ار  يف  وذل��ك   ، �لعلم  لرفع  بابوظبي  مقرها  يف  �حتفالية  �أم�����س  ي��وم 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �شاحب �ل�شمو 
حاكم دبي رعاه �هلل  لالحتفاء بيوم �لعلم برفع علم �لإم��ار�ت على كل �ملوؤ�ش�شات و�ملنازل يف 
�لدولة و�إر�شال ر�شالة و�حدة �أننا »ل�شنا �إمار�ت، نحن دولة �لإمار�ت. وقامت �شعادة نورة خليفة 
�ل�شويدي ع�شو جمل�س �إد�رة �كادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية بح�شور ري�شه 
وتعزيز  عاليا،  �لم��ار�ت  علم  برفع  �ملنت�شبات  وكافة  �لأكادميية  عمليات  مدير  �لكتبي  حميد 

نورة  �شعادة  وقالت  �لر�شيدة.  وقيادته  للوطن  و�لنتماء  �ل��ولء  روح  وتنمية  �لوطنية  �لهوية 
خليفة �ل�شويدي �ن منا�شبة �لحتفال بيوم �لعلَم يف �لثالث من نوفمرب تز�مناً بحلول �لذكرى 
�لعا�شرة لتويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، تعرب 
بحقيقة عن �أ�شدق و�أ�شمى معاين قيم �لولء و�لنتماء للوطن و�لقيادة �لر�شيدة، موؤكدة �ن 
�ملنا�شبة عك�شت تالحم �شعبنا مع قيادته �لر�شيدة بحب �لوطن �لغايل، م�شرية �ىل �لأكادميية 
حري�شة على �مل�شاركة و�لتفاعل مع كافة �ملوؤ�ش�شات �لحتادية و�حلكومية باملنا�شبات �لوطنية، 

ودعم �ملبادر�ت �ل�شاعية لر�شيخ �لهوية �لوطنية يف �شفوف �ملر�ة �لإمار�تية .

اأك�دميية ف�طمة بنت مب�رك ت�س�رك احتف�الت 
الدولة برفع العلم

•• دبي - الفجر:

�جلافة  �لأح��و����س   « جمموعة  �أعلنت 
�لعاملية و�ملالحة �لعاملية « �ملزود �لعاملي 
و�ملالحية  �لبحرية  للخدمات  �ل��ر�ئ��د 
و�لإن�شاء�ت �لبحرية لقطاعات و�لنفط 
�لكاملة  رع��اي��ت��ه��ا  و�ل���ط���اق���ة،  و�ل���غ���از 
 ، �ل��ظ��اه��ري  ر����ش��د  �لإم����ار�ت����ي  للفتى 
ُي�شارك  �إمار�تي  كارتينج  �شائق  �أ�شغر 
�لكارتينج  يف مباريات �شباقات �شيار�ت 
�لعاملية،و�أعربت عن فخرها و�عتز�زها 
�لدعم  �أوج���ه  ك��ل  بتقدميها  �لبالغني 
و�إمكانياته  ق��در�ت��ه  لتعزيز  و�مل�شاندة 
ميكنه  مبا  م�شتوى،  �أعلى  على  لتكون 
�ل�شباقات  يف  و�ل���ف���وز  �مل��ن��اف�����ش��ة  م���ن 
حلبة  م�شمار  يف  لل�شيار�ت  �ل��دول��ي��ة 
بح�شب  �مل��ح��رف��ني،  فئة  ع��ن  كارتينج 

�لفئة �لعمرية �خلا�شة به . 
وت��اأت��ي ه��ذه �ل��رع��اي��ة، يف �إط���ار �لتز�م 
�لعاملية  �جل��اف��ة  �لأح���و�����س  جمموعة 
ق�شارى  ب���ب���ذل  �ل���ع���امل���ي���ة،  و�مل����الح����ة 
جهدها يف تقدمي كل ما يلزم من دعم 
�لإمار�تي  �ل�شباب  مل�شاعدة  وم�شاندة 
وتتطلع  وقدر�ته  مهار�ته  تنمية  على 
رعايتها  ت�شهم  �أن  �إىل  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�لظاهري،  ر����ش��د  �لإم����ار�ت����ي،  للفتي 
وطموحاته  �أه��د�ف��ة  ك��ام��ل  حتقيق  يف 

�ل��ق��درة �لكاملة على  ب���اأن ي��ك��ون ل��دي��ه 
�ل�شيار�ت  �شباقات  م��ب��اري��ات  يف  �ل��ف��وز 
�ل���دول���ي���ة وُي��ل��ق��ب �ل��ف��ت��ي �لإم����ار�ت����ي، 
�ألون�شو  ب���ا����ش���م  �ل����ظ����اه����ري،  ر������ش����د 
�ل�شيار�ت  ب�����ش��ائ��ق  ت��ي��م��ن��اَ   ، �ل�����ش��غ��ري 
�لإ���ش��ب��اين ف��رين��ان��دو �أل��ون�����ش��و، �لذي 
حقق �لفوز مرتني يف �شباقات فورمول 
ب����د�أ م�شو�ر  ق���د  وك����ان  ل��ل�����ش��ي��ار�ت،   1
�ل�شيار�ت وهو طفل  �شباقات  �ح��ر�ف 
�لإمار�تي،  �لفتى  خ�شع  وق��د  �شغري، 
ر����ش��د �ل��ظ��اه��ري، تلميذ �مل��در���ش��ة من 
�أب��وظ��ب��ي ل��ربن��ام��ج ت��دري��ب��ي مكثف يف 
م��دي��ن��ة ن��اب��ويل �لإي��ط��ال��ي��ة، م��ن قبل 
�أكادميية   ،)ACI-CSAI( مدر�شة
�حت��ادي��ة �مل��رم��وق��ة،ت��ع��م��ل حت��ت رعاية 
�لإيطالية.  �ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
 6 �لبالغ عمره  �لفتي �لإمار�تي  ويعد 
�شنو�ت، �أ�شغر �ملت�شابقني يف جمموعته 
�لتي تر�وح �أعمار �مل�شاركني فيها بني 
�إعجاب  �أث���ار  وق��د  �شنو�ت،   10 �إىل   6
�شيارة  ب���روين،����ش���ائ���ق  م����اري����ا  ج���ي���ان 
�شيار�ت  ���ش��ب��اق��ات  يف  ���ش��اب��ق  ف�����ري�ري 
فورمول 1، �لذي وقع مع �لفتي ر��شد 
فريق  �إىل  �لن�شمام  عقد  �ل��ظ��اه��ري، 

كارتينج، �لذي ير��شه.
ف�شاعد�ً،  �لآن  م��ن  ر����ش��د،  و�شريتدى 
منقو�س  �ل�����������ش�����ي�����ار�ت،  �����ش����ب����اق  زي 

ع���ل���ي���ه،����ش���ع���ار جم���م���وع���ة �لأح�����و�������س 
وقد  �لعاملية،  و�ملالحة  �لعاملية  �جلافة 
�ل�����ش��ع��ار�أ ع��ل��ى �جل��ان��ب �لأي�شر  و���ش��ع 
ل��ه يف كافة  م��ن �ل���زي، ليكون م��ر�ف��ق��اً 
�ل��ن��ج��اح��ات و�لن��ت�����ش��ار�ت �ل��ت��ي �شوف 
�ل�شيار�ت  �شباقات  م�شمار  يف  ٌي�شجلها 
�أد�ًء م��ت��ف��وق��اً خالل  وق���د ح��ق��ق ر����ش��د 
�شباقات  خو�شه  رغ��م  �حل���ايل،  �ملو�شم 
�شباق،  م�����ش��ام��ري ح��ل��ب��ات  خ��ارج��ي��ة يف 
مل ي�����ش��ه��ده��ا م��ن ق��ب��ل، وو�ج����ه ر��شد 

مناخية  ظ��روف  ع��دي��دة،  منا�شبات  يف 
ل��ه، وم��ع ذلك،  بالن�شبة  م��األ��وف��ة  غ��ري 
�ل��ت��ك��ي��ف م���ع ه���ذه �لظروف  �أ���ش��ت��ط��اع 
بالرغم  قوية  نتائج  و�شجل  ب�شهولة، 
ومتكن  �ل�شعبة  �جلوية  �لظروف  من 
�لأول  باملركز  �لفوز  حتقيق  من  ر��شد 
ورف�����ع علم  م�������ش���ارك   100 ب���ني  م���ن 
�لإم��ار�ت يف �لبي�شتا �أزور� بالقرب من 

مدينة �لبندقية فيني�شيا . 
بوعميم  جمعة  خمي�س  ���ش��ع��ادة  وق���ال 

�لعاملية  �جل���اف���ة  �لأح�����و�������س  رئ��ي�����س 
ومدينة دبي �ملالحية يف كلمته �أود �أول 
و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س  �أت��ق��دم  �أن 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل�شيدي 
ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة، 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ي��دي  �هلل،  حفظه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
دعمهم  ع��ل��ى  �هلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
وعمال  �ل��وط��ن  ل�شباب  حم��دود  �لغري 

�لإن�شان  ت�����ش��ع  و�ل���ت���ي  ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه��م 
�أولوياتهم  قمة  ورخ��ائ��ة يف  �لإم��ار�ت��ي 
بطل  بطلنا  ورع��اي��ة  بتبني  نعتز  فاإننا 
و�أهنئه على  ر��شد �لظاهري  �لإم��ار�ت 
ف����وزة �لأخ�����ري يف �إي��ط��ال��ي��ا. وع��ل��ى ما 
حققه من جناحات و�نت�شار�ت عاملية، 
�إعجابي وتقديري  بالغ  �أع��رب عن  و�إذ 
لتحم�شه وت�شميمه على حتقيق �لفوز 

ورفع علم �لإمار�ت عاليا خفاقا، 
ذلك  ي��اأت��ي  ب��اأن  ملنا�شبة عظيمة  و�إن��ه��ا 

رفع  وه��ي  عظيمة  وطنية  منا�شبة  يف 
�لرعاية  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لإم���ار�ت  علم 
�لأحو��س  �ملجموعة  قبل  من  �ملُقدمة 
�جل���اف���ة �ل���ع���امل���ي���ة، ُت���ع���رب ب���ج���الء عن 
�لإلتز�م و�لعمل على حتقيق كل ماهو 
يف �شالح �ل�شباب �لإمار�تي، �إننا ندعم 
وتنمية  تطوير  يف  ماي�شهم  بكل  ر��شد 
معه  نطمح  و�إننا  و�إمكانياته،  قدر�ته 
ي��دخ��ل عامل  �إم���ار�ت���ي  �أول  ي��ك��ون  لآن 
1 من  �ل����ف����ورم����ول  �����ش����ي����ار�ت  ����ش���ب���اق 

من  كجزء  �لفورمول،  �أكادميية  بو�بة 
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة باأن �لإن�شان 

هو جوهر �لبناء . 
�لر�شيدة  قيادتنا  �أن  بوعميم  و�أو���ش��ح 
�ملو�هب  دع���م  لت��ب��خ��ل يف  و�حل���م���دهلل 
و�إت���اح���ة وت��وف��ري ك��ل �ل��ف��ر���س لفتيان 
وف��ت��ي��ات �لإم�������ار�ت، مب��اي��ع��ود باخلري 
وحتقيق  �حلبيبة  دولتنا  وعلى  عليهم 
�مل�����زي�����د م�����ن �ل����ت����ق����دم و�ل�����ن�����ج�����اح يف 

�مل�شتقبل.

جمموعة الأحوا�س اجلافة العاملية واملالحة العاملية تقدم رعايتها للفتى را�سد الظاهري

تكرمي اأ�سغر �س�ئق اإم�راتي �س�رك يف مب�ري�ت �سب�ق�ت �سي�رات الك�رتينج الع�ملية وح�سل على البطولة

 بوعميم يكرم را�سد الظاهري

كاأ�س  بطولة  م��ن  �لر�بعة  �لن�شخة  �لثالثاء  �ل��ي��وم  ع�شر  تنطلق 
�لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية �لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي 
وي�شتهل  �ل��ق��دم،  لكرة  �ل���دويل  ب��الحت��اد  �ل�شاطئية  �ل��ك��رة  وجلنة 
مباريات  �أوىل  يف  �ملغرب  مبو�جهة  �لبطولة  يف  م�شو�ره  منتخبنا 
�ملجموعة )�أ( يف �ل�شابعة �ل ربع م�شاًء فيما يلتقي يف �ملبار�ة �لثانية 
�ير�ن حامل �للقب و�لربتغال يف متام �لثامنة م�شاًء. ويلعب منتخبا 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لرب�زيل من �ملجموعة �لثانية مبار�ة 
�فتتاح �لبطولة يف �لر�بعة و�لربع ع�شر�ً، ويو�جه �ملنتخب �لياباين 
�لأخرية  ن�شختها  يف  �لعامل  كاأ�س  ببطولة  �ملتوج  �لرو�شي  حت��دي 
�لثانية يف مبار�ة  �ملجموعة  و�لن�شف �شمن مباريات  يف �خلام�شة 
ي��ت��وق��ع ن جت��ئ ق��وي��ة وم��ث��رية. وت��ت��و����ش��ل م��ب��اري��ات �ل��ب��ط��ول��ة يف 
�ليوم �لثاين �لذي يلعب فيه منتخبنا مبار�ته �لثانية �أمام �ير�ن، 
ويختتم �أبي�س �ل�شو�طئ �لدور �لأول من �لبطولة بلقاء �لربتغال، 
جمموعة  ك��ل  م��ن  و�ل��ث��اين  �لأول  بتاأهل  �لبطولة  نظام  ويق�شي 
�إىل �لدور ن�شف �لنهائي �لذي يلتقي فيه �أول كل جمموعة ثاين 
�ملجموعة �لأخرى ليتاأهل �لفائز�ن من مبار�تي ن�شف �لنهائي �إىل 
�ملبار�ة �لنهائية �لتي تلعب يف �لثامن من نوفمرب �جلاري. وكانت 
�ملنتخبات �مل�شاركة يف �لبطولة و�شلت �إىل دبي وحلت بفندق روتانا 
ميديا �أحد رعاة �لبطولة، و�أدت �ملنتخبات �لثمانية تدريباتها على 
�مللعب �لذي ي�شت�شيف مباريات �لبطولة خالل يوم �أم�س، مكملة 
�ليوم.  مباريات  �أربع  ت�شهد  �لتي  �لبطولة  حت�شري�تها لنطالقة 
وت�شم �لبطولة �حلالية جمموعة من �ملنتخبات �لقوية �لتي �شبق 
على  �حلا�شلة  �ل��رب�زي��ل  ر�أ�شها  وعلى  لفتة  �جن���از�ت  حتقيق  لها 
13 مرة حمققة  �ل�شاطئية  �لقدم  �لعامل لكرة  كاأ�س  لقب بطولة 
من  كبري  ب��ف��ارق  باللقب  �لتتويج  م��ر�ت  ع��دد  يف  �لقيا�شي  �ل��رق��م 
مرتني  �لعامل  كاأ�س  بطولة  لقب  على  �حلا�شل  �لرو�شي  �ملنتخب 
��شافة  �لقار�ت مرتني،  بكاأ�س  و�ملتوج  �لخ��رية  �لن�شخة  بينها  من 
�إىل �لربتغال �لتي حققت كاأ�س �لعامل مرة و�حدة، بجانب منتخب 
�ير�ن حامل لقب �لبطولة و�ملد�فع عن �جنازه يف �لن�شخة �حلالية، 
و�مريكا �لتي خ�شرت �للقب �أمام �لرب�زيل يف نهائي 2008 وحلت 

ثالثة يف �لعام 2000.

ال�سريف يوؤكد ا�ستمرار ال�سراكة
�أكد د.�أحمد �ل�شريف �لأمني �لعام ملجل�س دبي �لريا�شي ��شتمر�ر 
�ل�شر�كة �لناجحة بني �ملجل�س وجلنة كرة �لقدم �ل�شاطئية بالحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم، مبدياً �شعادته با�شت�شافة �لن�شخة �لر�بعة من 
�ملجل�س  �ن  م�شيفاً  �ل�شاطئية،  �لقدم  لكرة  �ل��ق��ار�ت  كاأ�س  بطولة 

�لذي  من  �أك��رب  جناحاً  �جل��دي��دة  �لن�شخة  حتقق  �ن  على  حري�س 
حققته �لن�شخ �ل�شابقة. و�أو�شح �ل�شريف �ن �ملجل�س وبالتعاون مع 
جلنة �لكرة �ل�شاطئية بالفيفا جنح يف �نتاج بطولة متتلك مقومات 
�ل�شتمر�رية، مبيناً �ن بطولة �لقار�ت باتت حدثاً مهماً على �أجندة 
كرة �لقدم �ل�شاطئية �لعاملية، موؤكد�ً مو��شلة �لتن�شيق مع �للجنة 
�أكرب يف  لتحقيق �لأه��د�ف �مل�شركة، و�ل�شعي ل�شت�شافة بطولت 
�مل�شتقبل مثل بطولة كاأ�س �لعامل �لتي تعترب هدفاً مهماً للمجل�س 
يف �ل�شنو�ت �ملقبلة. وقال حتقيق �لنجاح ملرة و�حدة �أمر ر�ئع، لكن 
ما حتقق مع  وهو  وتو��شله  �لنجاح  هذ�  ��شتد�مة  هو  منه  �لأروع 
�لبطولة  ت�شهده  �ل��ذي  �لتنظيمي  �لنجاح  �ن  كما  �لبطولة،  ه��ذه 
�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ك��رة  دب��ي للرويج للعبة  ب��ام��ارة  �أك��رب  ول��د ثقة 
�لتي تنا�شب ما تتمتع به دبي من �شو�طئ جميلة، و�أفر�د جمتمع 
يع�شقون ممار�شة �لريا�شة على �ل�شاطئ لذلك حر�شنا على �إ�شافة 
هذه �للعبة �إىل �أجندة فعالياتنا ورعايتها وتنظيم م�شابقات حملية 

دولية فيها لدعم ترويج �ل�شياحة �لريا�شية بدبي .
و�أ����ش���اف تعمل دب���ي وف���ق ن��ه��ج �لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �ل��ع��امل و�لرحيب 
باجلميع، و�شتكون دبي على �لعهد بها د�ئماً يف ��شتقبال �مل�شاركني 
يف بطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية �لذين نثق يف �نهم 
�جلماهري  �شت�شتمتع  كما  �لدنيا،  د�ن��ة  يف  ر�ئعة  �أوق��ات��اً  �شيق�شون 

مبباريات قوية ومناف�شة مثرية بني �ملنتخبات �ملختلفة 

دبي املكان الأن�سب
�عترب جو�ن كو�شكو رئي�س �للجنة �لتنفيذية لكرة �لقدم �ل�شاطئية 
بالفيفا �ن دبي هي �ملكان �لأن�شب ل�شت�شافة بطولة كاأ�س �لقار�ت، 
�لريا�شية  �لأح���د�ث  تنظيم  مقومات  كل  متلك  �ملدينة  �ن  مبيناً 
�لدنيا يف  د�ن��ة  �ل��ذي حققته  �لالفت  �لنجاح  �إىل  �لكبرية، م�شري�ً 
تتمتع  ما  �ن  موؤكد�ً  �لبطولة،  من  �ملا�شية  �لثالث  �لن�شح  تنظيم 
به دبي من قدر�ت ب�شرية ومادية ل يتوفر يف �أي مكان �آخر. وقال 
�لقدم  دبي متلك خربة كبرية يف تنظيم �لبطولت �خلا�شة بكرة 
نظم جمل�س  �للعبة، حيث  وتعترب متخ�ش�شة يف هذه  �ل�شاطئية، 
دبي �لريا�شي بطولة كاأ�س �لعامل للكرة �ل�شاطئية يف �لعام 2009، 
و�شجعنا ما حتقق من جناح للدخول يف �شر�كة ��شر�تيجية يقوم 
مبوجبها �ملجل�س بتنظيم بطولة كاأ�س �لقار�ت خلم�س �شنو�ت، وها 
نحن ندخل �لن�شخة �لر�بعة ويف كل عام تقدم دبي �لأف�شل وتده�س 

�جلميع بتنظيم دقيق تتفوق به على نف�شها يف كل مرة .
و�أ�شاف دبي تتميز بتنوعها يف كل مناحي �حلياة، ومعظم �شكانها 
م�شاهدة  يف  ويرغبون  جديدة  جت��ارب  عن  �لباحثني  �ل�شباب  من 

�ل�شاطئية  �لقدم  ك��رة  مثل  للعبة  يوفر  ما  وه��و  خمتلفة  ريا�شات 
بوجود  دبي  تتميز  كما  �لبطولت،  ي�شهم يف �جناح  كبري�ً  جمهور�ً 
�أي  ف���ان  وب��ال��ت��ايل  ب��امل��دي��ن��ة  �ل��ت��ي تقيم  ك��ب��ري يف �جلن�شيات  ت��ن��وع 
منتخب ي�شارك �شيجد من ي�شانده من مو�طنيه �ملقيمني يف دبي . 

الوديات جتهز اأبي�س ال�سواطئي
حر�س �جلهاز �لفني ملنتخبنا �لوطني لكرة �لقدم �ل�شاطئية على 
�ل�شو�طئ  �بي�س  �إع���د�د  بهدف  �ل��ودي��ة  �لتجارب  م��ن  ع��دد  خو�س 
ملباريات �لبطولة، حيث لعب �ملنتخب مبار�تني �أمام �شلطنة عمان 
ومثلهما يف مو�جهة لبنان وحقق �ملنتخب �لفوز يف �ملباريات �لأربعة 
قبل �أن يلتقي منتخب �ذربيجان ويفوز عليه بثالثة �أهد�ف مقابل 
�لعامل  بطل  مبو�جهة  �لإعد�دية  جتاربه  منتخبنا  و�ختتم  �أربعة، 

رو�شيا يف �ملبار�ة �لأخرية يوم �جلمعة �ملا�شي.
�لوطني  ملنتخبنا  �لإد�ري  �مل��دي��ر  �لكو�س  حممد  �أك���د  جانبه  م��ن 
�لتي  �لإع��د�دي��ة  �لتجارب  من  كثري�ً  ��شتفاد  �ل�شو�طئ  �أبي�س  �ن 
خا�شها، م�شري�ً �إىل �ن �جلهاز �لفني وقف على م�شتوى �لالعبني، 
و�طماأن  �لبطولة،  يف  عليها  �لعتماد  ينوي  �لتي  �خلطط  وطبق 
يحقق  �ن  متوقعاً  �ملنتخب،  �شتقود  �لتي  �لعنا�شر  جاهزية  على 
نتائج جيدة يف �لن�شخة �لر�بعة من كاأ�س �لقار�ت، متمنياً �ن يجد 
�ملنتخب �مل�شاندة �ملطلوبة من �جلماهري جمدد�ً ثقته يف �لالعبني 

وقدرتهم على مقارعة �أعتى �ملنتخبات.

غو�ستافو: نبحث عن جمد جديد
�لوطني  ملنتخبنا  �لفني  �ملدير  غو�شتافو  هريك  �لرب�زيلي  �أعرب 
عن تفاوؤله بتحقيق �ملنتخب لنتائج طيبة يف �لن�شخة �لر�بعة من 
بطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية، موؤكد�ً �كتمال جاهزية 
�لتجارب  م��ن  ملجموعة  �ملنتخب  �أد�ء  بعد  �مل��خ��ت��ارة  �لعنا�شر  ك��ل 
�لإعد�دية �لتي ك�شفت للجهاز �لفني �لكثري ومنحته روؤية و��شحة 

عن موقف �لالعبني.
�ملنتخبات يف  �أهم  و�ح��د�ً من  �لإمار�تي  �ملنتخب  و�عترب غو�شتافو 
�لعامل يف �لوقت �لر�هن، مبيناً �ن دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
متلك مو�هب و�عدة يف �لكرة �ل�شاطئية، متوقعاً �ن ت�شهد �للعبة 
تطور�ً كبري�ً يف �لفرة �ملقبلة، و�ن يحتل �أبي�س �ل�شو�طئ موقعه 

بني �أف�شل خم�شة منتخبات يف �لعامل يف �مل�شتقبل �لقريب. 
وك�شف �لرب�زيلي �نه ي�شعى لكتابة تاريخ جديد لالإمار�ت يف هذه 
�للعبة، و�عد�ً بالعمل بجد و�جتهاد من �أجل حتقيق مركز �أف�شل 
من �لذي حققه �ملنتخب يف �لن�شخة �ملا�شية، مبيناً �ن هدفه �لأول 

لتحقيق  �ل�شعي  ث��م  وم��ن  �لنهائي  ن�شف  مرحلة  �إىل  �لتاأهل  ه��و 
�للقب، م�شيفاً �ن منتخب مثل �أبي�س �ل�شو�طئ عندما ي�شارك يف 
�ن يقفز فوق  �لأك��رب دون  �للقب هدفه  �ن يكون  �أي بطولة يجب 
�ملر�حل. وم�شى غو�شتافو يف حديثه م�شري�ً �إىل �ن �ملنتخب يلعب 
�إير�ن �لتي �شتبحث  يف جمموعة قوية ت�شم حامل �للقب �ل�شابق 
عن تعزيز �إجنازها يف �لن�شخة �حلالية و�حل�شول على لقب جديد 
�أقوى  من  تعترب  �لتي  �لربتغال  �إىل  �إ�شافة  �شجلها،  �إىل  ي�شاف 
�ملنتخبات وتلعب ب�شكل مميز، فيما ميلك �ملغرب طموحاً كبري�ً ول 
يتوقع �ن يكون �شيد�ً �شهاًل، خمتتماً حديثه باأهمية مو��شلة �لعمل 

من �أجل حتقيق �لأهد�ف وقيادة �ملنتخب �إىل من�شات �لتتويج.
قائمة منتخبنا

 12 �مل�شارك يف �لبطولة  �لنهائية ملنتخبنا �لوطني  �لقائمة  ت�شم 
لعباً بقيادة علي ح�شن كرمي د�د، حممد عبد �هلل �جل�شمي، عبا�س 
علي نا�شري، �حمد ب�شري حممد، كمال علي �شليمان، علي حممد 
حم��م��دي، ول��ي��د ب�شري حم��م��د، ح�شن ع��ل��ي ه���الل، ول��ي��د حممد 
مفتاح  �شامبيه وحممد  ر�ح��و، جميد جمال  علي  ع��ادل  حممدي، 

�لزعابي.

ال�سركات الراعية
ن�شختها  يف  �ل�شاطئية  �ل��ق��دم  لكرة  �ل��ق��ار�ت  ك��اأ���س  بطولة  حتظى 
و�لد�عمني  �ل��رع��اة  م��ن  جمموعة  م��ن  ك��ب��رية  مب�شاندة  �ل��ر�ب��ع��ة 
ون��ادي دبي  وب��ور هور�س  �لرئي�شي  �لبطولة  ر�ع��ي  �شام�شونغ  وهم 
ميديا  روت��ان��ا  وف��ن��دق  �لبطولة،  م�شت�شيف  �لبحرية  للريا�شات 
للثقافة  دب��ي  بجانب  �مل�����ش��ارك��ة،  �ملنتخبات  بعثات  ��شتقبل  �ل���ذي 

و�شركة �كو�فينا و�إ�شعاف دبي.

دبي الريا�سية تنقل املباريات
مباريات  لنقل  ��شتعد�د�تها  ك��اف��ة  �لريا�شية  دب��ي  ق��ن��اة  �أك��م��ل��ت 
بطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية، وكونت �لقناة فريق 
و�ملو�قع  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �ل��ع�����ش��ر�ت  ي�شم  �شخم  عمل 
للقيام مبهمة نقل �ملباريات و�لتعليق عليها، و�شجلت �لقناة زيارة 
�لتح�شري�ت  �لأح��د وقفت خالله على  �لأول  �أم�س  �ملبار�ة  مللعب 
�جلارية و�طماأنت على تنفيذ كافة �ل�شروط �لفنية �لتي طالبت 
بها. وحتظى بطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية باهتمام 
باعتبارها  �ل��ع��امل  ن��ط��اق  على  باللعبة  �ملهتمني  قبل  م��ن  كبري 
ويبدو  ك��ب��ري�ً،  جناحاً  وحتقق  �شنوياً  تقام  �لتي  �لأب���رز  �لبطولة 
�لهتمام �لعالمي �ملت�شاعد بالبطولة و��شحاً يف تناول و�شائل 

�لعالم �لعاملية �ملختلفة للبطولة وحر�شها على تغطية �لبطولة 
�ذ� كان بايفاد مر��شليها �إىل دبي �إو �لتعاقد مع �شحفيني مقيمني 

بالإمارة يتم تكليفهم لتغطية �حلدث.
�سجل البطولة 

لقبان لرو�شيا.. ذهبية لإير�ن وبرونزيتان لالإمار�ت
�ملنتخبات  قائمة  �شمن  �إ�شمه  و�شع  يف  �لوطني  منتخبنا  جن��ح 
لكرة  �ل��ق��ار�ت  كاأ�س  بطولة  يف  ميد�ليات  على  �حلا�شلة  �ملتميزة 
�لقدم �ل�شاطئية بعد �ن حقق �ملركز �لثالث مرتني على �لتو�يل 
يف عامي 2012 و2013 ، ليح�شل على �مليد�لية �لربونزية يف 
هذه �لبطولة �لكبرية �لتي ي�شم �شجلها منتخبات قوية ومتلك 
�لبطولة  �شجالت  �إىل  وبالعودة  �للعبة.  هذه  يف  عري�شاً  تاريخاً 
�لرو�شي  �ملنتخب  �ن  جند  بدبي   2011 �لعام  يف  �نطلقت  �لتي 
لأول  بطاًل  نف�شه  وت��وج  �لأوىل  �لن�شخة  لقب  حتقيق  من  متكن 
بخم�شة  �ل��رب�زي��ل  على  تغلب  �ن  بعد  �ل��ق��ار�ت  ك��اأ���س  يف  بطولة 
�لزمن  �إىل  �لنهائية  �ملبار�ة  و�شلت  �ن  بعد  �أربعة  مقابل  �أه��د�ف 
بالفوز  �لبطولة  على  �لكربى  ب�شمتها  رو�شيا  لت�شع  �ل���ش��ايف، 
�لثانية  �لن�شخة  يف  �جن���ازه  �ل��رو���ش��ي  �ملنتخب  وك���رر  لقب  ب���اأول 
�لتي  �ل���رب�زي���ل  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  باللقب  باحتفاظه  �ل��ب��ط��ول��ة،  م��ن 
�لرو�س بعد �ن خ�شر منتخبها لقاء  ف�شلت جم��دد�ً يف فك عقدة 
يف  �لوطني  منتخبنا  �شارك  �شتة.  مقابل  �أه��د�ف  ب�شبعة  �لتتويج 
�لبطولة �لتي نظمها جمل�س دبي �لريا�شي منذ �لن�شخة �لأوىل 
ومتكن �أبي�س �ل�شو�طئ من �لو�شول �إىل �ملربع �لذهبي، وو�جه 
و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة  يف  �ل�شوي�شري  �ملنتخب 
ب��ع��د خ�����ش��ارت��ه ل��ل��ق��اء ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �لأد�ء 
�أمام �شوي�شر� ليحتل �ملركز  �إل �نه خ�شر �ملبار�ة  �ملميز للمنتخب 
على  بح�شوله  �يجابياً  ت��ط��ور�ً  �ملنتخب  م�شتوى  و�شهد  �ل��ر�ب��ع. 
�لثانية بتغلبه على نيجرييا، و�حتفظ  �لثالث يف �لن�شخة  �ملركز 
�ن  بعد  �ملا�شي  �لعام  �لثالثة يف  �لن�شخة  �ملركز يف  ب��ذ�ت  �ملنتخب 
�لن�شخة  �مليد�ليات �لربونزية. ومتثل  تفوق على �شوي�شر� لينال 
للح�شول  ت�شعى  �لتي  �مل�شاركة  للمنتخبات  كبري�ً  �لر�بعة حتدياً 
�لبطولة، حيث يخطط  �أج��ل حت�شني �شجلها يف  �للقب من  على 
�لقار�ت  بطولة  يف  �لأول  لقبه  �ىل  للو�شول  �لرب�زيلي  �ملنتخب 
كاأ�س  على  ح�شوله  من  �لرغم  على  حتقيقها  له  ي�شبق  مل  �لتي 
�لعامل 13 مرة، فيما تعمل رو�شيا على تعزيز �جناز�تها �ل�شابقة 
يف �لبطولة وتد�فع �ير�ن عن لقبها، فيما ترقب بالدنا �جناز�ً 

من �أبي�س �ل�شو�طئ.

�ساطئية القارات تنطلق اليوم باأربع مواجهات

منتخبنــــ� ي�ستهــــل امل�ســــوار بلـقــــ�ء املغــــرب وحـــ�مـــل اللقــــب ينــــ�زل الربتــغــــ�ل
- اليابان يتحدى بطل العامل واأمريكا يف مواجهة الربازيل
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الفجر الريا�ضي

توج منتخب �أملانيا بلقب �لن�شخة �لأوىل من بطولة 
�آي��ب��ي��ك  غ��ر�ن��د ���ش��الم ل��ل��ج��ودو �ل��ت��ي نظمها �حتاد 
�لإمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شنغ حتت 
رعاية �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار 
�لأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
ب�شالة  �لأول  �أم�س  م�شاء  �ختتمت  و�لتي  ظبي  �أب��و 
�لريا�شية يف  ز�يد  �لأول مبدينة  �أرينا بنك �خلليج 
ولعبة  لع��ب   700 م��ن  �أك���رث  �ب��وظ��ب��ي مب�شاركة 

ميثلون 59 دولة من جميع دول �لعامل.
�لرحال  �شد  قبل  �خلتامية  جولتها  ج���اءت  و�ل��ت��ي 
�لبطولة  �شت�شهد  �لتي  �ل�شينية  ت�شينغد�و  ملدينة 
بالغة  نوفمرب   21-19 من  �لفرة  خ��الل  �ملقبلة 
�شعادة حممد  و�ملفاجاآت بح�شور  و�لتحدي  �لث��ارة 
بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �لمار�ت للم�شارعة 
خليفة  نا�شر  و���ش��ع��ادة  بوك�شينغ  و�لكيك  و�جل���ودو 
نائب  �لعنزي  وعبيد  �لحت���اد  رئي�س  نائب  �ل��ب��دور 
�لحتادين  رئي�س  للجودو  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س 
�لكويتي و�لآ�شيوي و�أع�شاء �لحتاد �لدويل للجودو 
�مل�شاركة  �لوفود  وروؤ���ش��اء  للجودو  �لم���ار�ت  و�حت��اد 
و�شيوف �لبطولة وجمهور غفري من �جلن�شني تابع 
كافه مباريات �لبطولة �لتي منحت �لمار�ت جائزة 
�لتفوق و�لتميز �لد�ئم ب�شهادة كافه رجالت �لحتاد 
و�ل�شحافة  �لأع�����ش��اء  و�لحت����اد�ت  للجودو  �ل���دويل 
�لعاملية �ملر�فقة . وقد جاءت �شد�رة �لملان بر�شيد 
3 م���ي���د�ل���ي���ات ذه��ب��ي��ة وف�����ش��ي��ت��ني وب���رون���زي���ت���ني ، 
ذهبية  بر�شيد  روم��ان��ي��ا  ج���اءت  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ويف 
وف�شيتني وبرونزيتني، ثم هولند� يف �ملركز �لثالث 
ويف  وب��رون��زي��ة،  وف�شيتني  ذهبية  �لر�شيد  بنف�س 
�مليد�ليات  ت��رت��ي��ب  رو���ش��ي��ا وح�����ش��ب  �ل���ر�ب���ع  �مل��رك��ز 
،�ملجر  ،منغوليا  �ملركز �خلام�س  �أذربيجان يف  جاءت 
 .. �لعا�شر  �ملركز  يف  ،و�ل�شني  ،�شلوفينيا  ،بالرو�شيا 
�حتل  فقد  �مل�شاركة  �لعربية  �ل��دول  م�شتوى  وعلى 
�ملركز  و�لإم��ار�ت��ي  �جل��ز�ئ��ري  �ل�شقيقني  �ملنتخبني 
برونزية  و�ح�����دة  م��ي��د�ل��ي��ة  ب��ر���ش��ي��د  ع��رب��ي��ا  �لأول 
�ل�شني  بعد  ��شيويا  �لثالث  �لم��ار�ت  وجاء منتخب 
�ملركز  �جل��ز�ئ��ر  منتخب  �ح��ت��ل  فيما   ، و�أ���ش��ر�ل��ي��ا 
و�لتا�شع ع�شرة عامليا كحال �جلز�ئر  �أفريقيا  �لأول 
�حتل  �ن  بعد  عربيا  ثالثا  �مل��غ��رب��ي  �ملنتخب  وج���اء 

�ل��وزن ، ثم  �حد جنومها �ملركز �خلام�س يف ترتيب 
ومل  متقدمة  م�شتويات  �بطالها  ق��دم  �ل��ت��ي  م�شر 
�لأردن  ،ثم  �لنهائية  �لدو�ر  بلوغ  يف  �بطالها  يوفق 
. و��شفرت  ،و�ل�����ش��ع��ودي��ة  ،�ل��ك��وي��ت  �ل���ع���ر�ق  ،ل��ب��ن��ان 
مباريات �جلولة �خلتامية بد�ية من مناف�شات وزن 
�ملجري  �لالعب  ف��وز  �لرجال  لفئة  90 كجم  حتت 
وزنه  يف  �لعامل  على  ثالثا  �مل�شنف  ت��وث  كري�شتيان 
�لهولندي  �ل��الع��ب  على  ب��ف��وزه  �لذهبية  �مليد�لية 
حل�شول   ، �شاد�شا  �مل�شنف  تيند  ف��ان  نويل  �لف�شي 
�ل���وزن فاز  �إن��ذ�ري��ن )���ش��ي��دو(، ويف نف�س  نويل على 
�ل��رو���ش��ي ك���ريل ف��وب��رو���ش��وف ب��ال��ربون��زي��ة �لأوىل 
وفاز  ب��اإي��ب��ون،  ب��وذ�  كارلو�س  �لليتو�ين  على  ل��ف��وزه 
�ل�شوي�شري كريل جرو�شكال�س  �لثانية  بالربونزية 
مهدييف  �أميد�ل  �لأذربيجاين  على  ب��وز�ري  بفوزه 
�لأملاين  ف��وز  �مل�شائية  �خلتامية  �جلولة  ..و�شهدت 
كجم   100 حت���ت  وزن  ب��ذه��ب��ي��ة  ب���ي���رز  دمي�����ري 
ح�شب �لالئحة ليح�شل على �إيبون، وح�شل زميله 
�جلز�ئري  �ل��الع��ب  ن��ال  فيما  �لف�شية  على  ك���ارل 
بعد جناحه يف  �لأوىل  �لربونزية  يعقوب  بو  �إليا�س 
�لأذريبيجاين  مناف�شه  �أم��ام  ر�ئ��ع  تكنيك  ��شتخد�م 
�إملار جاميلوف �مل�شنف خام�شا على �لعامل يف وزنه ، 
وذلك ب�شعيه لعدم �للتحام �ملبا�شر معه ومو�جهته 
على  ليح�شل  �مل��ار  مهمة  ذل��ك  �شعب  مم��ا  باجلنب 
�إنذ�رين رجحت بهما كفة �إليا�س ليك�شب �لربونزية 
كريل  �لفرن�شي  �لثانية  �ل��ربون��زي��ة  على  وح�شل   ،

ماريت �مل�شنف ثانيا على �لعامل .

ذهبية الروماين 
رومانيا  ن���ز�ل   100 ف��وق  وزن  مناف�شات  و�شهدت 
د�نيال  �لروماين  �لالعب  تقابل  حيث  لوجه  وجها 
وجنح   ، �شيموف�شكي  ف����الدوت  م��و�ط��ن��ه  م��ع  ن��ات��ي��ا 
مناف�شه  بتثبيت  �لذهبية  بامليد�لية  بالفوز  د�نيال 
 ، بالف�شية  ف���الدوت  ويكتفي  �إي��ب��ون   على  ليح�شل 
وح�شل على �لربونزية �لأوىل لهذ� �لوزن �لالعب 
مناف�شه  على  ب��ف��وزه  �شارن�شكي  ميكالج  �لبولندي 
على  ح�شل  �ل��ذي   ، �ألي�شتورفري  د�نيال  �لنم�شاوي 
�لثانية  ، وفاز بالربونزية  �ل�شلبي  3  �شيدو  للعبه 
�مل�شنف عا�شر عامليا بفوزه ب  �لهولندي روي ماير 

وز�ري  على مناف�شه �لرو�شي رينات �شيدوت �مل�شنف 
�شاد�س عامليا .

الأملانية الذهبية 
يف م��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ة �ل�����ش��ي��د�ت �ل��ت��ي ����ش��ت��م��ل��ت على 
78 كجم ، فقد  78 كجم وف��وق  وزن��ني هما حت��ت 
�لالعبات  لبع�س  �شريع  ف��وز  �ملناف�شة  تلك  �شهدت 
78 فوز  و�أ�شفرت مناف�شات وزن  يف �قل من دقيقة 
�مل�شنفة خام�س  لز�هان  ما  لو�شي  �لأملانية  �لالعبة 
مناف�شتها  على  بفوزها  �لذهبية  بامليد�لية  عامليا 
�لأوكر�نية فيكتوريا توري�س بالتثبيت لتح�شل على 
بد�ية  كانت حققته يف  �ل��ذي  ل��وز�ري  �إ�شافة  �إيبون 
�ملبار�ة ، وح�شلت فيكتوريا على �مليد�لية �لف�شية .. 
وح�شلت على �لربونزية �لأوىل لهذ� �لوزن �لالعبة 
على  �شابعا  �مل�شنفة  �شتينهوي�س  جوزيللي  �ملجرية 
بيوكو  ج��و   �أجن��ي��ل  �لهولندية  على  بفوزها  �ل��ع��امل 
�لربونزية  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ت   ، متكافئة  م���ب���ار�ة  ب��ع��د 
�لثانية �لالعبة �لكورية �لكورية �شول كينغ �مل�شنفة 
هاري�شون  ك��اي��ال  �لأم��ري��ك��ي��ة  على  بفوزها  عامليا   8

�مل�شنفة 11 عامليا  بيوكو  �أي�شا . 

ذهبية ال�سينية �سونغ يو 
�لالعبة  جن��ح��ت  ف��ق��د  ك��ج��م   78 ف����وق  وزن  �م����ا 
�ل�شينية �شونغ يو يف �لفوز بامليد�لية �لذهبية لهذ� 
فرنزي�شكا  �لأمل��ان��ي��ة  مناف�شتها  على  بفوزها  �ل���وزن 
حيث   ، وزنها  يف  �لعامل  على  �شابعا  �مل�شنفة  كونيز 
�لنقطة  على  لتح�شل  لتثبتها  وزنها  ثقل  ��شتغلت 

�لكاملة وتفوز باإيبون � لنح�شل �ملانية على �لف�شية 
�لوزن  ه��ذ�  يف  �لأوىل  �ل��ربون��زي��ة  على  وح�شلت   ..
�أرومكا بعد جناحها  �لالعبة �لأوكر�نية �شتيفيالنا 
�أم��ام مناف�شتها  30 ثانية  �آخ��ر  �مل��و�زي��ن يف  يف قلب 
متفوقة  كانت  �لتي   ، �أدلنجتون  �شارة  �لربيطانية 
يف �لبد�ية ب3 �شيدو على �شتيفيالنا ، �لتي حولت 
على  لتح�شل  بالتثبيت  م�شتحق  ل��ف��وز  خ�شارتها 
، وح�شلت على �لربونزية  �إيبون   �لكاملة   �لنقطة 
�ل��الع��ب��ة �لرو�شية  ث��ان��ي��ة   20 �أق���ل م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة يف 
مناف�شتها  تثبيت  يف  بنجاحها  ���ش��ي��وزي��ن��ا  ك�شينيا 
�إيرينا كيندز�شكي لتح�شل على �لنقطة  �لأوكر�نية 

�لكاملة  �إيبون  . 

عبيد العنزي : جاءت البطولة روعة وقمة 
يف التنظيم 

رئي�س  ن��ائ��ب  �لعنزي  ز�ي���د  عبيد  رك��ن  �لعميد  �أك���د 
�لحتاد �لدويل للجودو رئي�س �لحتادين �لآ�شيوي 
و�لكويتي ، �أنه ولو �أن �شهادته جمروحة يف �بوظبي ، 
�إل �أنه �إحقاقا للحق فقد جاءت �لبطولة روعة وقمة 
�لإمار�ت  �لتنظيم وهذ� لي�س بغريب على �حتاد  يف 
للجودو بقيادة �لأخ حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س 
�لحتاد ، فخالل 4 �شنو�ت كانت �أبوظبي ت�شت�شيف 
بطولة �جلائزة �لكربى �لغر�ند بري  ونظر� للنجاح 
�حتاد  و�كت�شاب  �لبطولة  هذه  حققته  �لذي  �لكبري 
�جل����ودو �لإم���ار�ت���ي ث��ق��ة �لحت����اد �ل����دويل برئا�شة 
�ملجري ماريو�س فايزر فقد جاءت مو�فقة �جلمعية 
�لعمومية لالحتاد على ��شت�شافته وتنظيمه لبطولة  

�لغر�ند �شالم  وهي ثاين بطولة بعد بطولة �لعامل 
، وبالرغم �أنه �لن�شخة �لأوىل �إل �أن م�شاركة حو�يل 
60 دول��ة يف هذه �لبطولة و�أك��رث من 700 لعب 
ت�����ش��اوي بطولة  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن ه���ذه  �ل��ق��ول  ، مي��ك��ن 
عامليا  �مل�شنفني  �ل��الع��ب��ني  بنوعية  قيا�شا  �ل��ع��امل 
�جلماهريي  و�حل�شور  �لبطولة  يف  �شاركو�  �لذين 
�لر�ئع و�لتنظيم �ملثايل من كافة �جلو�نب �لأمنية 
و�لفندقية و�لإعالمية ، وقال �أنه ككويتي وخليجي 
عليه  ي�شتحق  �ل���ذي  �ل��ر�ئ��ع  �لتنظيم  ب��ه��ذ�  يفخر 
و�ختتم   .. و�شعبا  وحكومة  قيادة  �ل�شكر  �مل�شئولني 
مباركا ح�شول كال من منتخبي �لإمار�ت و�جلز�ئر 
على ميد�لية برونزية ، وهذ� يف حد ذ�ته �إجناز جيد 
�لالعبني  بت�شنيف  وقيا�شا  �لبطولة  بقوة  مقارنة 

�مل�شاركني من دول �لعامل . 

التقييم  ه��ذا   : الدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
العاملي ميثل قالدة فخر لدولة المارات 

����ش���رح حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت���اد 
�مل�شارعة و�جل��ودو و�لكيك بوك�شينغ، يف حو�ره مع 
�ل�شحافة �لعاملية �ملر�فقة لالحتاد �لدويل للجودو 
�ل�شري  �مل�شاركة عقب نتيجة �ل�شتبيان  و�ملنتخبات 
�لذي �جرته جلنة �لتقييم و�لر�شد مل�شتوى �لنجاح 
�لذهبية  �لتميز  درج��ة  �لم���ار�ت  فيه  نالت  و�ل���ذي 
لدولة  فخر  ق��الدة  ميثل  �لعاملي  �لتقييم  ه��ذ�  ب��ان 
و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت 
ب��ع��د �ن جن��ح �لحت����اد م��ن خ���الل �د�رت����ه وقاعدته 
به  �ل��ذي يحظى  و�ل��دع��م  �لرعاية  تلك  ��شتثمار  يف 

�لحتاد من �مل�شوؤولني. وثمن رئي�س �للجنة �ملنظمة 
�آيبيك �لوطنية �لدولية، وكافه  �لعليا رعاية �شركة 
وجهود  �حل��وم��ي��ة،  و�جل��ه��ات  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
ك��اف��ه �ل��ل��ج��ان و�مل��ت��ط��وع��ني وو���ش��ائ��ل �لع����الم كافه 
�لذي  �لأول  و�لتحدي  كانت مب�شتوى �حلدث  �لتي 
نال درجة �لتميز �لذهبي. و��شار بان �لحتاد �شيعقد 
��شتعد�د�  ع��ام  ب�شكل  �لبطولة  لتقييم  له  �جتماعا 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل��ل�����ش��ب��اب ل��ل��ج��ودو يف 
�لعمومية  �جلمعية  مو�فقة  بعد   2015 نوفمرب 
للحدث  �لم����ار�ت  ��شت�شافة  علي  �شاحقة  بن�شبه 
�شتحطم  ك��ب��رية  م�شاركة  و���ش��ط  �ل��ع��امل��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
كافه �لرقام �ل�شابقة وذلك علي ح�شاب دول كبرية 
وعريقة يف هذ� �ملجال ، مما يتطلب �ل�شتعد�د �ملبكر 
من كافه �لنو�حي لتقدمي لعبني مب�شتوى �حلدث 
علي  �لم���ار�ت  �ب��ط��ال  حققها  �لتي  �لنجاحات  بعد 
كافه �مل�شتويات �لقليمية و�لدولية و�شول لأوملبياد 
�مليالد  �شيكون  و�ل���ذي   2016 يف  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  ري��و 

�حلقيقي للجودو �لمار�تي .

تكرمي البطال
�لأربعة من  �لفائزين  تتويج  كبار �حل�شور يف  تناوب 
مت  ،ك��م��ا  �لحتفالية  خ��ت��ام  يف  �جلن�شني  م��ن  فئة  ك��ل 
وهما  �خلتامي  �ل��ي��وم  يف  �لريا�شيني  �أف�شل  ت��ك��رمي 
�لالعبة �ل�شينية �شونغ يو �لفائزة بذهبية وزن فوق 
78 كغم ود�نيال �لروماين د�نيال ناتيا �لفائز بذهبية 
فوق 100 كغم وجري �ل�شحب �خلتامي علي �جلو�ئز 

�لتي ر�شدتها �للجنة �ملنظمة للبطولة .

�ل��ق��دم �ىل �لرتقاء  ل��ك��رة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ظ��ف��رة  ���ش��رك��ة  �إط����ار �شعي  يف 
�ملنظومة  تطوير  مع  ومتا�شياً  �لنادي  لالعبي  �لحر�فية  باملنظومة 
�لح��ر�ف��ي��ة ب��الأن��دي��ة �أق���ام���ت �ل�����ش��رك��ة ور���ش��ة ع��م��ل حت��ت منظومة 
�أف�شل �ملمار�شات لالأندية �ملحرفة بعنو�ن )�حلد من �لعن�شرية بني 
�لالعبني( وذلك ظهر �لثالثاء 2�كتوبر بفندق بارك روتانا باأبوظبي. 
�ل���الل ��شت�شاري �جلهد  �أ���ش��ام��ة ك��ام��ل  �ل��دك��ت��ور  �ل��ور���ش��ة  وح��ا���ش��ر يف 
رئي�س  �لطنيجي  خليفه  وح�شرها  �لريا�شية  و�ل�شلوكيات  �ل��ب��دين 
مكتب  مدير  �مل��رزوق��ي  �شلطان  وم�شعب  �ل��ق��دم  لكرة  �لظفرة  �شركة 
ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  �شالح  وعبد�لفتاح  �لظفرة  بنادي  �لتطوير 
�لفريق  ولع��ب��ي  �لأول  للفريق  �لفني  �مل��دي��ر  �إي���و�ن  وم��اري��ن  �لظفرة 
و�لطبية  و�لد�ري���ة  �لفنية  و�أجهزتهم  �ل�شباب  وفريق  بالنادي  �لأول 
ومن جانب جلنة دوري �ملحرفني حممد با�شل ولورين دوبل. وحتدث 

�ملحا�شر يف بد�ية �لور�شة عن مفهوم �لعن�شرية و�أ�شبابها منوهاً �ىل 
�أن �لدين �ل�شالمي حارب �لعن�شرية بكل �شورها و�أ�شكالها)وجعلناكم 
دولة  �أن  �أتقاكم(،م�شيفاً  �أكرمكم عند �هلل  �إن  لتعارفو�  وقبائل  �شعوباً 
مظاهر  ك��ل  م��ن  تخلو  �ل��ر���ش��ي��ده  قيادتها  ت��وج��ه��ات  بف�شل  �لم����ار�ت 
�لعن�شرية مدلاًل بتعاي�س مايقرب من 200 جن�شيه د�خل �لدولة بكل 
�أمان مما عزز من خلو مالعب �لدولة من هذه �لظاهرة �إل من بع�س 
�لإحتاد  حماربة  عن  �أ�شامه  �لدكتور  حتدث  كما  �لفردية.  �ل�شلوكيات 
�لقدم  كرة  �لعن�شرية يف مالعب  لق�شية  )فيفا(  �لقدم  لكرة  �ل��دويل 
�لعاملية رغم تنامي �لظاهرة وبروزها يف كثري من �ملالعب و�لبطولت 
ع���دة حم����اور ترتبط  �ل��ور���ش��ه  ون��اق�����ش��ت   .)2012 )ي����ورو  و�آخ���ره���ا 
و�لإكتئاب  �لإ�شتثاره  و�شرعة  لالعبني  �لنف�شيه  كاحلاله  بالعن�شريه 
�لفريق  �أع�����ش��اء  ب��ني  �لعن�شريه  وت��دب  تنتقل  و�لتوتروكيف  و�لقلق 

�ىل  �ل�شلوكيات  ��شت�شاري  �نتقل  ث��م  و�جل��م��ه��ور.  و�لد�ري  ك��امل��درب 
كالنوم  �لإ�شتثاره  ب�شرعة  وتاأثري�تها  لالعبني  �ل�شخ�شيه  �ل�شلوكيات 
و�لغذ�ء و�جلفاف و�لتدخني و�خلو�ء �لعاطفي مطالباً م�شوؤويل �لفرق 
�لظاهرة.  للحد من  �لنف�شيه لالعبني  �ل�شحة  ��شر�تيجيات  بتعزيز 
�لفريق  لالعبي  �لإح���ر�يف  بال�شلوك  حديثه  خ��الل  �ملحا�شر  و�أ���ش��اد 
�أك��رث من  �مل��ب��اري��ات خ��الل  وتقبلهم لأه���د�ف قاتله يف زم��ن قاتل م��ن 
مبار�ه يف �لفره �لأخريه مطالباً �لالعبني بعدم �أخذها من �جلانب 
�ل�شلبي للحكام. ويف ختام �لور�شه حتدث �ملحا�شر عن �لأطر�ف �لتي 
�شتدفع ثمن �لعن�شريه م�شري�ً �ىل �أن �جلميع �شيكون خا�شر�ً فالأنديه 
و�لالعبني �شتطالهم �لعقوبات و�لروح �لريا�شيه �شتكون مفقوده بني 
�لأنديه و�لنا�شئني لن يجدو� �لالعب �لقدوه �أمامهم مما يت�شبب يف 

دمار �لبنيه �لريا�شية �ل�شليمة.

ور�سة عمل لالعبي الظفرة بعنوان )احلد من العن�سرية بني الالعبني(

اختت�م بطــــولة اآيبيــــك 
غـرانــد �ســالم للجــــــودو

43  طالبا من  م�شاركة   ب�شاأن  ريا�شية  مبادرة  �لريا�شي  �أبوظبي  قدم جمل�س 
مد�ر�س �أبوظبي يف مار�ثون ز�يد �خلريي �لذي ت�شت�شيفه �لقاهرة يف �خلام�س 
من �شهر دي�شمرب �ملقبل..وذلك دعما لر�شالة �ملار�ثون و�أهد�فه �ل�شامية وحر�شه 
بتوجيهات  �مل��ار�ث��ون  يقام  و  �مل�شري.  �لإم��ار�ت��ي  �لريا�شي  �لتالحم  تعزيز  على 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�حتفالت  م��ع  �لقاهرة..تز�منا  يف  �لثالثة  حمطته  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�لدولة باليوم �لوطني �ل� 43و�لذي يعود ريعه ل�شالح مر�شى �شرطان �لأطفال 
وتاأتي مبادرة جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�ختيار �لرقم     . يف �لقاهرة 57357 
43  متا�شيا مع �حتفالت �ليوم �لوطني و�نطالقا من حر�شه على تقدمي كل 
وزرع  بالعطاء و�خلري  �لز�خرة  �ملار�ثون  لر�شالة  �لنجاح  �لدعم ومقومات  �أوجه 
�لب�شمة و�لفرحة على حميا �مل�شابني ب�شرطان �لأطفال وذويهم و�ل�شعي لإحياء 
�لأمل ملعاجلة ق�شية �إن�شانية تهم �ل�شقيقة جمهورية م�شر �لعربية يف ظل نهج 
�لقيادة �لر�شيدة �لتي تويل كل �لهتمام و�لرعاية و�لدعم و�مل�شاندة للمت�شررين 
و�ملحتاجني من كل �أبناء �لوطن �لعربي و�لعامل. وقام جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
من  طالبا    43 و�ختيار  تر�شيح  ح��ول  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  م��ع  بالتن�شيق 
�لثالثة  �لدر��شية  �حللقة  �شمن  وريا�شيا  علميا  �ملتفوقني  من  �أبوظبي  مد�ر�س 
�لإن�شاين  �حل��دث  يف  للم�شاركة  وطنية  وتعليمية  تربوية  ك���و�در  �إ���ش��ر�ف  حت��ت 
�خلريي �لذي ينطلق من �لإمار�ت لر�شى قو�عده �لثالثة يف قلب �لقاهرة .. �إذ 
�شيتحمل جمل�س �أبوظبي �لريا�شي جميع نفقات �ل�شفر و�لإقامة و�لإ�شر�ف على 
�لطالب وم�شاركتهم يف �حلدث لتعزيز تفاعل �أبناء �لإمار�ت مع مبادر�ت �خلري 
و�لعطاء وغر�س �جلو�نب �خلريية و�لإن�شانية يف وجد�نهم وتنمية روح �مل�شاركة 
�لإمار�ت.  لدولة  �حل�شارية  �ملكانة  تعزز  �لتي  �ملنا�شبات  ه��ذه  مبثل  و�لتو��شل 
وثمن �شعادة عارف حمد �لعو�ين �أمني عام جمل�س �أبوظبي �لريا�شي توجيهات 
�ملار�ثون  بف�شلها  يقام  �لتي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 
�خل��ريي و�ل��ذي يحمل ��شم موؤ�ش�س وب��اين نه�شة �لإم��ار�ت �ملغفور له ب��اإذن �هلل 
ج��ل همه  كر�س  �ل��ذي  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل 
لتقدمي �خلري و�لعون لكل �لق�شايا �لإن�شانية يف دول �لعامل .. م�شيفا �أن �لقيادة 
�لنا�شعة يف كل  �لإم��ار�ت  ر�ية  باإعالء  و�أ�شهمت  �ملفهوم �خلريي  �لر�شيدة عززت 
لالآخرين.   تقدمها  �لتي  �لفاعلة  و�مل�شاهمات  �خلري  وم�شاريع  �لعطاء  مبادر�ت 
�لقاهرة جاءت  �ملار�ثون �خلريي يف  �ملد�ر�س يف  �إ�شر�ك طلبة  �أن مبادرة  و�أ�شاف 
�أمناء موؤ�ش�شة  �آل نهيان رئي�س جمل�س  مبباركة من �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية رئي�س جمل�س �أبوظبي 
�لريا�شي �لذي يويل كل �لهتمام جلعل �لريا�شة و�شيلة لتقدمي �ملنفعة و�خلري 
لتحقيق  فاعلة  �أد�ء  وو�شيلة  �لأخ��رى  و�مل�شاكل  �لق�شايا  مبختلف  للمت�شررين 
جمل�س  �أن  مبينا   .. و�لتوعية  �لتثقيفية  ر�شالتها  جانب  �ىل  و�لتعاي�س  �ل�شالم 
�أبوظبي �لريا�شي ويف ظل �لتعاون �مل�شرك مع جمل�س �بوظبي للتعليم �شيعتمد 
�ملار�ثون  يف  للم�شاركة  �ختيارهم  �لذين مت  �لطلبة  �أ�شماء  �ملقبلة  �لفرة  خالل 
وذلك بالتن�شيق مع �للجنة �ملنظمة �لعليا . و�أو�شح �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي 
�لريا�شي .. �أن فكرة �إ�شر�ك طلبة �ملد�ر�س تبلورت من خطو�ت �ملجل�س �ل�شاعية 
لغر�س �ملفاهيم �لريا�شية و�لتثقيفية و�خلريية لدى طلبة �ملد�ر�س وعموم �أبناء 
�ملجتمع باأهد�ف حتقيق �لتو��شل و�لتفاعل وتعزيز روح �مل�شاركة وتقدمي �لعون 
مبثل هذه �ملنا�شبات �لإن�شانية .. معرب� عن �شكره وتقديره للجنة �ملنظمة �لعليا 
للمار�ثون برئا�شة �لفريق �لركن م.حممد هالل �لكعبي على جهودهم �ملخل�شة 
باإعالء  ت�شهم  �لتي  و�لفعاليات �خلريية  �لح��د�ث  تنظيم  �ملبا�شر على  و�إ�شر�فه 
ز�يد  مار�ثون  �إن  وق��ال   . �لإن�شانية  للمبادر�ت  �ملتو��شل  ودعمها  �لم��ار�ت  ر�ي��ة 
�خلريي يف حمطاته �لثالث يعد و�حد� من �أهم �لحد�ث و�لفعاليات �لتي تر�شخ 

�ملفهوم �لإن�شاين و�خل�ريي يف �ملجتمعات 

جمل�ش اأبوظبي الري��سي يدعم م�س�ركة 43 ط�لبً� 
يعي�س مهاجم ريال مدريد �لفرن�شي كرمي بنزمية فرة ذهبية يف �شفوف يف م�راثون زايد اخلريي يف الق�هرة

ريال مدريد من خالل �لهد�ف و�لتمرير�ت �حلا�شمة �لتي ينجح فيها 
و�لنقاد على حد  �مللكي  �لفريق  ثقة جمهور  ي�شتعيد  �ملو�شم جعلته  هذ� 
�شو�ء ولعل بنزمية يعي�س مع ريال مدريد �ف�شل فرة منذ �نتقاله من 

ليون �لفرن�شي عام 2009.
�ل�شتهجان جتاه  باطالق �شافر�ت  ي��ردد  ل  ري��ال مدريد  ك��ان جمهور 

فر�شة  فيها  يهدر  م��رة  ك��ل  يف  �لفرن�شي  ����ش���ه���ل���ة �م�����ام �ملهاجم 
يف �ملرمى، لكنه جنح يف ت�شجيل ثمانية �هد�ف 

�ن �مل�����ب�����اري�����ات �ل����ث����م����اين ل���ف���ري���ق���ه وي����اأم����ل 
يو�جه  عندما  �ملفتوحة  �شهيته  يو��شل 
ف��ري��ق��ه ل��ي��ف��رب��ول �ل���ي���وم �ل���ث���الث���اء يف 
�جل���ول���ة �ل���ر�ب���ع���ة م���ن م�����ش��اب��ق��ة دوري 

�بطال �وروبا.
�ملا�شي  �ل�������ش���ب���ت  وي��������وم 

وخالل خو�شه مبار�ته 
يف   250 �ل�������رق�������م 

�لفريق  ����ش���ف���وف 
�مل�������ل�������ك�������ي، جن���ح 

ب��������ن��������زمي��������ة يف 
ت���������ش����ج����ي����ل 

ه���������دف���������ه 
�ل�����رق�����م 
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ر�ئعا 

�ليد  له  كانت  4-�شفر حيث  على غرناطة  �لعري�س  فريقه  فوز  خالل 
�لطوىل يف �هد�فه فريقه �لربعة.

بقولها  دولية(  مبار�ة   75( �لفرن�شي  باملهاجم  ماركا  �شحيفة  و��شادت 
مبار�ة �خرى كبرية يخو�شها بنزمية، �نه ل يعدو على �ر�شية �مللعب �نه 

يحلق .
لكي  طريقه  يف  وه��و  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  �ه���د�ف   9 �لن  حتى  بنزمية  و�شجل 
يتخطى عدد �لهد�ف �لتي �شجلها �ملو�شم �ملا�شي )24 هدفا(، حتى �نه 
ي�شتطيع حتطيم رقمه �لقيا�شي �ل�شخ�شي )32 هدفا( يف مو�شم و�حد 

يف 2012-2011.
�ل�شباين  �ل��دوري  �ف�شل مهاجم يف  بانه  بنزمية  رون��ال��دو و�شف  وك��ان 
�لتقليدي  �لغرمي  �شد  �لكال�شيكو  مبار�ة  �نتهاء  بعد  وحتديد�  موؤخر� 
بر�شلونة )3-1( حيث �شجل بنزمية �لهدف �لثالث �لذي ح�شم �لنتيجة 

نهائيا يف م�شلحة فريقه.
ب��الج��م��اع يف ري��ال م��دري��د بعد  وي��ب��دو �ن بنزمية يحظى 
�ن عا�س طويال يف ظل �لرجنتيني غونز�لو هيغو�ين 

�ملنتقل �ىل نابويل قبل مو�شمني.
�ن��ا لع��ب يف فريق حتى ولو  ويقول بنزمية 
��شتطيع   .9 رق���م  �لقمي�س  �رت����دي  �ين 
لكن  �ل�شخ�شية  مب�شلحتي  �لتفكري 
ذلك لن ينجح يف فريق مثل ريال 
مدريد حيث �لفريق هو �لهم 

ولي�س �لفرد .
وك�������ال ل�����ه م�����درب 
ري���������ال م����دري����د 
كارلو �ن�شيلوتي 
بقوله  �مل�����دي�����ح 

بالن�شبة �يل �ن منلك من �ملهم جد� 
للعب  �ل���ور�ء  �ىل  بالعودة  يقوم  بنزمية  ك��رمي  مثل  مهاجما 
وبهذ�  �له���د�ف،  بت�شجيل  �لكتفاء  فقط  ولي�س  �لخرين  مع 

�خل�شو�س فان كرمي فريد من نوعه .
�بطال  دوري  لقب  فريقه  �ح��ر�ز  منع  بنزمية  معنويات  و�زد�دت 
�وروبا �ملو�شم �ملا�شي للمرة �لعا�شرة يف تاريخه )رقم قيا�شي( وهو 
�ل��ذي �شجال ع��دد� كبري� من �له��د�ف فيها )40 هدفا( و�شجل يف 
كل مبار�ة يف �مل�شابقة �لقارية هذ� �ملو�شم )4( حيث يحتل �ملركز �لثاين 
يف �شد�رة ترتيب �لهد�فني ور�ء �لرب�زيلي لويز �دريانو مهاجم �شاختار 

دونت�شك )6(.
وختم بنزمية �بذل ق�شارى جهودي د�ئما يف �مللعب، ول فرق بني �لدوري 
�ملحلي ودوري �بطال �وروب��ا بالن�شبة �يل، لكني ��شجل �كرث يف �مل�شابقة 
�لقارية وذلك بعد ت�شجيله ثنائية يف مرمى ليفربول يف مبار�ة �لذهاب 

على ملعب �نفيلد قبل ��شبوعني.
�ملهاجم  ملو�جهة  قلقني  �شيكونو�  �لحمر  �لفريق  مد�فعي  بان  �شك  ول 

�لفرن�شي مرة جديدة خ�شو�شا على �ر�شه وبني جمهوره.

بنـــزميـــة ي�سكــــت منتقديــــه ب�أدائـــه الرائـــع

فان  �لخ���رية،  �ل��ث��الث  �ل�شنو�ت  يف  �ملحلي  �للقب  على  �شيطرته  م��ن  �ل��رغ��م  على 
ع�شية  �وروب���ا  �ب��ط��ال  دوري  م�شابقة  �شعيد  على  نف�شه  لفر�س  يعاين  يوفنتو�س 
مو�جهته لوملبياكو�س �ليوناين �ليوم �لثالثاء يف �جلولة �لر�بعة. وكان يوفنتو�س 
خرج من �لدور �لول �ملو�شم �ملا�شي بخ�شارته �مام غلطة �شر�ي �لركي يف جمموعة 
�وقعته  �ي�شا حيث  �ملو�شم  هذ�  يتكرر  قد  �ل�شيناريو  �ن  ويبدو  متناوله.   كانت يف 
�لقرعة يف جمموعة �شهلة ن�شبيا مع �تلتيكو مدريد �ل�شباين و�وملبياكو�س �ليوناين 
وماملو �ل�شويدي، لكن فريق �ل�شيدة �لعجوز خ�شر مبار�تني من ��شل ثالث خا�شها 

مدعو  وه��و  و�ومل��ب��ي��اك��و���س  �تلتيكوة  �م���ام  �لن  حتى 
بامل  �لحتفاظ  �ر�د  �ذ�  �يابا  �لخ��ري  على  للفوز 

يبقي  �ن  �ج��ل  وم��ن  �لق�شائية.  �لدو�ر  بلوغ 
�ل��ف��ري��ق �لم����ور يف ي���ده ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه �لفوز 
�شفر-1  ذهابا  خ�شارته  بعد  هدفني  بفارق 

وذلك لن �ملو�جهات �ملبا�شرة هي �لفي�شل 
يف ح���ال ت��ع��ادل �ل��ف��ري��ق��ان ن��ق��اط��ا يف 

نهاية دور �ملجموعات. وعلى �لرغم 
من تاألق �شانع �لعابه �ملخ�شرم 

�ن���دري���ا ب���ريل���و ���ش��اح��ب �حد 
�مبويل  م��رم��ى  ه��دف��ني يف 
�ملا�شي، فانه لي�س  �ل�شبت 
�لبدنية  ل��ي��اق��ت��ه  ك��ام��ل  يف 

ب��ع��د ����ش��اب��ة ت��ع��ر���س ل��ه��ا يف 
م��ط��ل��ع �مل��و���ش��م ومل ي��ع��د �ىل 

قليلة.  ف����رة  ق��ب��ل  �ل  �مل���الع���ب 
ب��دي��ل��ه كالوديو  ي��ك��ون  �ن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
ماركيزيو �ىل جانب لعبي خط �لو�شط 
�لت�شيلياين �رتورو فيد�ل و�لفرن�شي بول 
�لرقم  م��ب��ار�ت��ه  �شيخو�س  �ل���ذي  ب��وغ��ب��ا 
فيد�ل  وب��د�أ  يوفنتو�س  �شفوف  100يف 
بعد  �مل��ع��ه��ود  م�����ش��ت��و�ه  ي�شتعيد  حت��دي��د� 
�ل�شدد  ه���ذ�  رك��ب��ت��ه وق����ال يف  ����ش��اب��ة يف 
��شعر باين بد�أت ��شتعيد لياقتي �لبدنية 
�ملتتالية يف  �ملباريات  تدريجيا، �ن خو�س 
�لون��ة �لخ��رية �شاعدين كثري� . و�عترب 

ف��ي��د�ل ب��ان �مل��ب��ار�ة �شد �ومل��ب��ي��اك��و���س هي 
م�شرينا  �شيتقرر  غد�  وقال  �لنهائي  مثابة 

علينا  يتعني  وبالتايل  عدمه  من  �لتاأهل  يف 
مو��شلة  �ر�دن��ا  �ذ�  �يجابية  بنتيجة  �خل��روج 
�لدور  ب��ل��وغ  ي�شتحق  فريقنا  وق���ال   . �مل�����ش��و�ر 
لنا ذلك فانا ل �حد  �لنهائي و�ذ� قدر  ن�شف 
�لكبرية  و�لفرق  يوفنتو�س  بني  كبرية  ف��و�رق 
�لخرى . ويعاين يوفنتو�س من تر�جع �شهية 
�لذي  تيفيز  ك��ارل��و���س  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي  مهاجمه 
�شام عن �لتهديف يف مباريات فريقه �خلم�س 
�ن ترجم ركلتي جز�ء  �لخ��رية وحت��دي��د� منذ 

بنجاح يف مرمى روما يف 5 ت�شرين �لول-
�كتوبر �ملا�شي.

يوفنتو�ش ي�سعى للخروج من مع�ن�ته 
االأوروبية اأم�م اأوملبي�كو�ش
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اإبرة داخل رئة ر�سيع 
�لتي يعاين منها  �ملزمنة  �لآلم  �أن  �شعودي  و�لد  �كت�شف 
تعود  �أ�شهر  وثالثة  �لذي ل يتجاوز عمره عاماً  ر�شيعه 
�إىل وجود �إبرة طبية من�شية يف رئته �إثر عملية جر�حية 

خ�شع لها.
فتحت �ملديرية �لعامة لل�شوؤون �ل�شحية مبنطقة �ملدينة 
�لتو��شل  بعد  �لطفل  ح��ال��ة  يف  مو�شعاً  حتقيقاً  �مل��ن��ورة 
ل��ن تتهاون يف تطبيق �لأنظمة  �أن��ه��ا  م��ع و�ل���ده، م��وؤك��دة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل��ت��ي ت�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة �مل��ري�����س، وفقاً 

ل�شحيفة عكاظ �ل�شعودية.
مبنطقة  �ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  ع��ام  مدير  م�شاعد  و�أو���ش��ح 
�ملدينة �ملنورة للطب �لعالجي �لدكتور حممد بن حامد 
جلان  خ��الل  م��ن  متتالية  خ��ط��و�ت  هناك  �أن  �ل�شالحي 
قا�ٍس  �إ�شر�ف  حتت  طبية  �شرعية  بلجنة  تنتهي  حتقيق 
�شرعي وعدد من �ل�شت�شاريني �ل�شعوديني �ملتخ�ش�شني، 
و�لتي ت�شمن �إن�شاف �ملري�س ومقدم �خلدمة �ل�شحية.

اكت�س�ف غزال ن�در له اأني�ب 
�أنياباً بارزة  عاد غز�ل نادر يدعى ك�شمري �مل�شك، وميلك 
�أفغان�شتان، وذلك  يف فمه، للظهور جم��دد�ً يف �لربية يف 
بعد �ختفائه منذ 65 عاماً، كما ذكرت �شحيفة �إندبندنت 

�لربيطانية.
�إقليم  يف  �لربية  �حلياة  على  �حلفاظ  جمعية  وبح�شب 
ك�شمري  ل��غ��ز�ل  م�شاهد�ت  خم�شة  توثيق  مت  ن��ور���ش��ت��ان، 
�مل�شك، و�لذي كان �آخر ت�شجيل علمي لظهوره، من قبل 

فريق م�شح دمناركي، يف 1948. 
وقالت �ل�شحيفة: على �لرغم من �أن �أنياب ذكور غزلن 
ت�شتخدم  لكنها ل  �لدماء،  �أنياب م�شا�شي  ت�شبه  �مل�شك، 

لمت�شا�س �لدم، و�إمنا للحفر .
و�أ�شافت �أن �لر�ئحة �لتي تطلقها هذه �لغزلن، و�ملنبعثة 
من غددها، �شاهمت بتعر�شها للخطر، حيث كانت تباع 

مببلغ ي�شل �إىل 45 �ألف دولر يف �ل�شوق �ل�شود�ء .
و�شجل فريق حماية �لبيئة نتائج بحثه يف �أكتوبر )ت�شرين 
�لغزلن ثالث  �أي��ل ذكر من  �لأول(، حيث لوحظ ظهور 
�أنثى وحدها،  �ملنطقة نف�شها، يف حني �شوهدت  مر�ت يف 

وو�حدة �أخرى مع �شغريها.

مليونري يجمع القم�مة 
تد�ول مرتادو مو�قع �لتو��شل �لجتماعي مقطعاً م�شور�ً 
�لبحرين  مبملكة  يعي�س  ك���وري  �شخ�س  خ��الل��ه  ظ��ه��ر 
وعلى رغم ثر�ئه �لفاح�س فقد �عتاد �لنزول �إىل �شو�رع 
منطقته فجر كل يوم لتنظيفها وتخلي�شها من �لقمامة. 
وقال �شاحب �لفيديو ويدعى عمر: �إن �ملقيم �لكوري هو 
بالبحرين  �لهامني  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  �أح��د 
و�إن��ه ميتلك �ملاليني، وعلى �لرغم من ذلك ي��ز�ول هذه 
�لهو�ية منذ 11 عاماً، حتى �إن �لبع�س كان يظنه عامل 
نظافة . و�أعلن �لكوري ويدعى YO �أنه �عتاد هذ� �لأمر 
عامل  بال�شو�رع  �لقمامة  وج��ود  و�إن  �شحياً  �أم���ر�ً  كونه 
يلقب  �أن���ه  �إىل  م�شري�ً  �لأم���ر�����س،  �نت�شار  على  م�شاعد 

نف�شه ب� رئي�س جمع �لقمامة .

فطر ي�سفي من �سرط�ن عنق الرحم
�أعلن �ملوؤمتر �لدويل جلمعية �لأور�م �لتكاملية يف ولية تك�شا�س عن نتائج در��شة جديدة تب�شر باإمكانية �لتو�شل 

لعالج ي�شفي من �شرطان عنق �لرحم من خالل فطر ياباين.
وبح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية، قام باحثون �أمريكيون من جامعة تك�شا�س بتجارب على فئر�ن م�شابة 
ب�شرطان عنق �لرحم، حاقنني �إياها على مدى 90 يوماً مبادة م�شتخرجة من �لفطر �لياباين �شيتاكي وتبنّي  بعد 

هذه �لفرة �شفاءها بالكامل من �ملر�س.
م�شابات  �أمريكيات  ن�شاء   10 على  �لتجربة  هذه  تطبيق  �إىل  �لباحثون  �نتقل  �لفئر�ن،  على  �لتجربة  جناح  وبعد 
ب�شرطان عنق �لرحم، �إذ مت حقنهن بنف�س �ملادة �مل�شتخرجة من �لفطر مرة و�حدة يومياً على مدى 6 �أ�شهر. وجاءت 

�لنتائج مبهرة، �إذ تبنّي �شفاء 8 ن�شاء من هذه �لعينة.
و�أرجع �مل�شرف على �لدر��شة �لدكتور، جناح �لتجربة �ملطبقة على �لن�شاء �إىل �ملادة �لكيياوية �ملوجودة يف هذ� �لفطر 
�لتي حتتوي على خليط من �لأحما�س �لأمينية و�ل�شكريات و�ملعادن ي�شاعد على تعزيز �جلهاز �ملناعي وحماربة 

�خلاليا �مل�شببة لل�شرطان يف عنق �لرحم.
كانو�  حيث  �آ�شيا  �شرق  يف  �مل�شتخدمة  �ل�شعبية  �لعالجات  �شحة  �أثبتت  �لدر��شة  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 

ي�شتخدمون لعقود طويلة هذ� �لفطر �لباباين لعالج �شرطان عنق �لرحم.
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تلد بعد ا�ستيق�ظه� من غيبوبة 
ناجحة لإخ��ر�ج طفلتها  لعملية قي�شرية  �أمريكية  �شيدة  خ�شعت 
قبل م��وع��د ولدت��ه��ا ب��ع��دة �أ���ش��اب��ي��ع، وذل���ك بعد �شاعة و�ح���دة من 
�إثر  على  فيها،  دخلتها  �ل��ت��ي  �لغيبوبة  م��ن  �مل��ف��اج��اأة  ��شتفاقتها 

تعر�شت حلادث مروري وهي يف طريقها ملر�جعة �لطبيب.
وكانت جيني كويلز )36 عاماً( من فلوريد� قد تعر�شت لإ�شابات 
�إىل  توجهها  �أث��ن��اء  �شاحنة،  �شدمتها  �أن  بعد  �ل��دم��اغ،  يف  �شديدة 
ودخلت  �ملا�شي،  �لأول(  )ت�شرين  �أكتوبر   15 ي��وم  �لطبيب  عيادة 
�أوردت �شحيفة د�يلي  يف غيبوبة بعد �حلادثة مبا�شرة بح�شب ما 

مريور �لربيطانية.
33 من �حلمل،  �لأ�شبوع  كانت جيني يف  وعندما وقعت �حلادثة، 
وعلى �لرغم من �أن �ملوعد �ملتوقع للولدة يف �أو�ئل �شهر دي�شمرب 
)كانون �لأول( �لقادم، �إل �أنها �شعرت بتقل�شات �شديدة، بعد �شاعة 

و�حد من ��شتيقاظها من �لغيبوبة يوم �لأربعاء �ملا�شي.
و��شطر �لأطباء �إىل �إجر�ء عملية قي�شرية لإخر�ج �لطفلة، حيث 
�أن �لأم كانت غري قادرة على حتريك ذر�عيها ورجليها، و�قت�شرت 

��شتجابتها ملا يحدث بتحريك عينيها.
�شانت  مب��دي��ن��ة  هيلث  ب��اي��ف��رون��ت  م�شت�شفى  يف  �لأط���ب���اء  ومت��ك��ن 
بطر�شبريغ من �إنقاذ حياة �لطفلة �لتي و�شفو� ولدتها باملعجزة، 
وكانت بحالة  ل��دى ولدت��ه��ا،  �أي��ة م�شاعفات  تعاين من  تكن  ومل 

�شحية جيدة وو�شل وزنها �إىل حو�يل 3 كيلو غر�م.

يع�قب ولديه برميهم� بقنبلتني
حاول �أب ميني م�شّن و�شع حد�ً لعقوق ولديه يف، �شنعاء، عندما 
ب�شظايا،  باإ�شابتهما  مت�شبباً  عليهما  يدويتني  قنبلتني  برمي  قام 

نقال على �إثرها �إىل �أحد �مل�شت�شفيات لتلقي �لإ�شعافات.
وو�شلت �شرطة �أمانة �لعا�شمة �شنعاء �إىل منزل �لأب �لبالغ من 
�لعمر �شبعون عاماً وقامت باإ�شعاف �بنيه �ل�شابني بعد �إ�شابتهما، 

لت�شتقر حالتهما لحقاً.
�أ�شباب  ملعرفة  �لق�شية  �إج���ر�ء�ت  يف  با�شرت  �إنها  �ل�شرطة  وقالت 
ودو�فع �إقد�م �لأب على هذ� �لت�شرف �لذي كاد يودي بحياة ولديه 
�جلر�ئم  ف��اإن  �أمنية،  لإح�شائية  ووفقاً   . بعقوقه  نعتهما  �للذين 
�لو�قعة على �لأ�شخا�س و�لأ�شرة يف �ليمن قد بلغ 9375 جرمية 

خالل �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري.

جه�ز ليزر ق�در على تدمري الط�ئرات
��شتحدثت �ل�شني �شالحا بالليزر قادر� على تدمري طيار�ت خفيفة 

من دون طيار يف �جلو، على ما ك�شفت و�شائل �لإعالم.
هدفا  ليطال  كيلومرين  بعد  على  �أ�شعته  �جل��ه��از  ه��ذ�  وير�شل 
�شغري� يف �جلو يحلق على علو منخف�س وذلك بعد �أقل من خم�س 
ثو�ن من ر�شده، على ما ك�شفت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة نقال 

عن بيان لأكادميية �لهند�شة يف �ل�شني.
من  �ملوؤلف  �لنظام  لهذ�  �شور�  �لر�شمية  �لإع��الم  و�شائل  ون�شرت 

مكعب متحرك مرقط �للون ومزود مبدفع ي�شدر �أ�شعة �لليزر.
ع��ن طائر�ت  ���ش��ور�  �ل�شني �جل��دي��دة  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�شرت  كذلك 
�شاأن  م��ن  �أن  �لوكالة  و�أو���ش��ح��ت  �جل��ه��از.  دون طيار حطمها  م��ن 
�أ�شا�شيا خالل فعاليات كبرية  دور�  ي��وؤدي  �أن  �لنظام �جلديد  هذ� 
�لتعاون  �ملقبل منتدى  �لأ�شبوع  �مل��دن. وت�شت�شيف بكني  تنظم يف 
�لقت�شادي لدول �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ وهي تعتزم تعزيز �لتد�بري 

�سعب الإمارات يحتفي بيوم العلم ليبقى عاليًا �ساخمًا ، رمزًا للعزة والكرامة�لأمنية لهذ� �لغر�س.

جريدة »الفجر« حتتفل بي�وم العل�م

عبيد املزروعي: علم االإم�رات يعرب عن وطن العزة واالفتخ�ر واالإن�س�نية والت�س�مح واملحبة والتحدي وقهر املعجزات
•• اأبوظبي-الفجر:

�ملزروعي  حميد  عبيد  �شعادة  �أكد 
ب���� )ي���وم  �ل����دول����ة  �أن �ح��ت��ف��ال��ي��ة 
م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة غالية  �ل��ع��ل��م( 
�أبناء  فوحدة  جميعا  قلوبنا  على 
�ل����وط����ن و�حت�����اده�����م حت����ت ر�ي����ة 
�لأكيدة  �ل�شمانة  ه��ي  �لإم����ار�ت 
زرع  �إىل  د�عيا  لعزتهم وكر�متهم 
قيم هذ� �لعلم ورمزيته يف �لقلوب 
و�ل�شمائر و�إعالئه �شاخما خفاقا 
معرب� عن وطن �لعزة و�لفتخار 
و�لت�شامح  �لإن�������ش���ان���ي���ة  ووط������ن 
وقهر  �لتحدي  ووط��ن   .. و�ملحبة 

�ملعجز�ت.
جريدة  م�شاركة  خالل  ذلك  جاء 
�لعلم  يوم  �حتفالت  يف  )�لفجر( 
ت����اأك����ي����د� ع���ل���ى م�����ب�����ادىء �ل�����ولء 
و�لنتماء و�لعتز�ز بر�ية �لحتاد 
ملبادرة  و��شتجابة  �ل��وح��دة،  ورم��ز 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�إط��ار �حلملة  حاكم دب��ي، و�شمن 
�لوطنية و�ل�شعبية �حتفال بهذه 
�لثالث  ت�����ش��ادف  و�ل��ت��ي  �ملنا�شبة 
م���ن ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب ذك����رى تويل 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حفظه �هلل مقاليد �حلكم ، وبهذه 
�ملنا�شبة �لوطنية رفع علم �لدولة 
����ش���ع���ادة ع��ب��ي��د ح��م��ي��د �مل���زروع���ي 

�لفجر  ج���ري���دة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س 
ي��ر�ف��ق��ه يف ذل��ك ف��ري��ق �لعمل يف 

�أق�شام �جلريدة.
�أك����د �شعادة  �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت����ه  ع��ل��ى 
�أن هذ�  �مل����زروع����ي  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د 
وطنية  م��ن��ا���ش��ب��ة  ي�����ش��ك��ل  �ل���ي���وم 
خاللها  م���ن  ن�����ش��ت��ذك��ر  جم���ي���دة 
�أول������ئ������ك �لأب�������ط�������ال و�ل�����رج�����ال 
�ل��وط��ن��ي��ني �ل���ذي���ن رف���ع���و� ر�ي���ة 

�ل�شفوف  وحدو�  �لذين  و�إخو�نه 
و�ل�شمائر و�لقلوب و�أر�شو� �أركان 
م�شانة  �لأرك��������ان  ع���زي���زة  دول�����ة 
تناف�س  �أ�شبحت  م��زده��رة  مهابة 
�أكرب دول �لعامل وحتقق �ملعجز�ت 

كل يوم .
و�أ�������ش������اف �مل������زورع������ي : �إن����ن����ا يف 
ي����وم �ل��ع��ل��م جن����دد ع��ه��د �ل����ولء 
و�لإخ�����ال������س و�لن���������ش����و�ء حتت 

يف �لقلوب قيم �ل��ولء .. ومعاين 
متنحنا  وط�����اق�����ة   .. �لن����ت����م����اء 
و�لتحدي  و�لإ�����ش����ر�ر  �ل��ع��زمي��ة 
ل��ب��ن��اء م�����ش��ت��ق��ب��ل �أك�����رث �زده������ار� 

ومناء.
�لكبرية  �لوطينة  باملبادرة  و�أ�شاد 
ورع���اه���ا �شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
بعلم  بالحتفاء  و�ملتمثلة  مكتوم 

�لدولة  �أرك�����ان  �لحت����اد ووح�����دو� 
43 �شنة  حت��ت ع��ل��م و�ح����د ق��ب��ل 
�أع��ظ��م جترية وحدوية  و�أط��ل��ق��و� 
�شهدتها �لأمة �لعريبة يف تاريخها 
�ملعا�شر .. كما هي فر�شة مباركة 
و�لإجالل  �لع��ت��ز�ز  وقفة  لنقف 
�لدولة  ملوؤ�ش�س  �ل��ط��اه��رة  ل��ل��روح 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ 
�لطاهر  ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ز�ي�����د 

ه���ذه  ت�����ز�م�����ن  �إن  و������ش����ت����ط����رد: 
تويل  ذك��رى  مع  �لطيبة  �ملنا�شبة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�شدق  ع��ن  ت��ع��رب  �حل��ك��م  مقاليد 
�إىل  و�لنتماء  و�لإخال�س  �لولء 

علم �لدولة وقائد �لوطن.
و�أ�شاف : �إن هذه �ملنا�شبة مبادرة 
حتيي  �لكلمة  معنى  بكل  وطنية 

و�لبناء  قائد م�شرية �خلري  ر�ي��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�ل��ن��م��اء 
ربان  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�شمانته  �لحتاد  و�أمل  �ل�شفينة 
���ش��م��وه ع��ل��ى �مل�شي  ..م��ع��اه��دي��ن 
ق���دم���ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق �مل���زي���د من 
ر�ية  لإع���الء  �لكبرية  �لإجن����از�ت 
ع��ال��ي��ة يف �شماء  �ل��وط��ن خ��ف��اق��ة 

�لعزة و�ملجد .  

�ل��دول��ة ت��ز�م��ن��ا م��ع ذك���رى تويل 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�أن  �ىل  م�����ش��ري�   ، �حل��ك��م  مقاليد 
�ل��وط��ن ور�ي��ت��ه �ل��ع��زي��زة جديرة 
ب��الأح��ت��ف��اء د�ئ��م��ا ق��ول وف��ع��ال .. 
ومم���ار����ش���ة وت���ع���ب���ري� ع����ن مدى 
بقيم  و�إمياننا  و�نتمائنا  وطنيتنا 
�حلكيم  قائدنا  وبحكمة  �ل��دول��ة 

وقيادتنا �لر�شيدة.


